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چکیده
تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهایی است که بخش های مختلف زندگی انسان را در روی زمین تحت تاثیر قرار داده است و
یکی از آثار آن ،تاثیر بر وقایع حدی (سیالب و خشکسالی) میباشد .امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث این است که در
آینده شدت بارشهای سنگین و سیالبها نسبت به دوره کنونی چگونه تغییر خواهد کرد .در این تحقیق تالش شده است تا تاثیر
این پدیده بر بارشهای حدی و حداکثر سیالب محتمل ( )PMFرودخانه کارون در محل پل شالو مورد بررسی قرار گیرد .برای اینکار،
دما و بارش دوره آتی ( )9533-9514با استفاده از مدل  HadCM3و بر اساس سناریوهای انتشار  A2 ،A1Bو  B1و مدل ریزمقیاس
نمایی آماری  LARS-WGشبیهسازی شده است .در گام بعدی حداکثر بارش محتمل حوضه به روش سینوپتیکی برآورد و پس از آن،
با استفاده از مدل بارش -رواناب  HEC-HMSو مدل ذوب برف  ،SRMحداکثر سیالب محتمل این حوضه برآورد و در نهایت تاثیر
تغییر اقلیم بر بارشهای حداکثر و نیز حداکثر سیالب محتمل این حوضه بررسی شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد
که حداکثر بارش محتمل حوضه در دوره  9533-9514نسبت به دوره کنونی تحت سناریوی  ،A1Bبا  0درصد کاهش و تحت
سناریوهای  A2و  B1به ترتیب با  0درصد و  35درصد افزایش روبهرو خواهند شد .همچنین پیشبینی میشود سهم سیالب ناشی از
ذوب برف در مطالعات  ،PMFتحت سه سناریوی ذکر شده به ترتیب  3/01 ، 3/99و  3/91برابر افزایش داشته باشد .به همین ترتیب
حداکثر سیالب محتمل ( )PMFاین حوضه در تداومهای مختلف تحت سناریوی  A1Bکاهش و تحت سناریوی  A2و  B1افزایش
خواهد داشت و شدت تغییرات تحت سناریوی  B1شدیدتر خواهد بود.
واژههای کلیدی :تغییراقلیم ،بارشهاي حدي ،حداکثر سیالب مقتمل ،مدل  HEC-HMSو مدل .SRM
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مقدمه
گرم شدن زمین و تاثیر آن بر چرخه آب مسئلهاي است که امروزه تمام دانشمندان علوم جوي بر روي آن اتفاق نظر
دارند .هیئت بیندول تغییر اقلیم ( )IPCCبا قطعیت باال (احتمال  33درصد) گزارش کرده است که دماي سطح خشکی و
آب در کره زمین از قرن  43تاکنون به میزان  0/1تا  0/87درجه سانتیگراد افزایش داشته است .همچنین در ميیاس
جهانی از سال  4330تاکنون شاهد  40سال گرم بودهایم که ازسال  4780تاکنون بی سابيه بوده است ( Muttiah and

 .)Wurbs, 2002طبق گزارشهاي  IPCCگرمایش مشاهده شده در چند دهه اخیر منجر به تغییرا سیکل هیدرولوژي
در ميیاس بزرگ مانند افزایش ميدار تبخیر ،تغییر در الگوي بارش ،شد
سریع یخ ،تغییرا

یافتن وقایع حدي،کاهش سطح برف و ذوب

در رطوبت خاک و رواناب شده است ( )Barrow et al., 1996بطوریکه که احتمال مواجهه با

رخدادهاي حداکثر اقلیمی مانند سیالب افزایش یافته است ( . )IPCC, 2007از آنجا که افزایش این احتمال براي دوره-
هاي آتی میتواند آثار زیانباري را براي جوامع بشري در پی داشته باشد در سالهاي اخیر ،تقيیق در مورد این موضوع
براي حوضههاي آبریز مختلف در سطح کره زمین مدنظر قرار گرفته است ( .)Kundzewicz et al., 2007موضوع مهم این
مطالعا

این است که ممکن است اثر تغییراقلیم بر خسارا

ناشی از سیل بسیار قابل توجه باشد ،اما این موضوع به

سناریوهاي اقلیمی مورد استفاده بستگی دارد ( .)Nigel et al., 2013دالیلی وجود دارد که نشان میدهد گرمایش جهانی
میتواند منجر به افزایش ميادیر  PMPگردد .اول اینکه رابطه  Clausius-Clapeyronنشان میدهد که فشار بخار آب
اشباع با دما افزایش مییابد ،بنابراین سیستم تولید بارش میتواند بارش بیشتري تولید کند .دوم اینکه گرمایش ممکن
است منجر به افزایش طول دوره فصل همرفتی یعنی زمانیکه بیشترین وقایع بارش حدي اتفاق میافتد شود ( Kunkel
 .)et al., 2013موضوع دیگر این است که افزایش رواناب در فصل پرآب ،میتواند خطر وقوع سیالب را باال ببرد ( IPCC,

 .)2007لذا حداکثر سیالب مقتمل در رودخانهها ( )PMFکه یکی از معیارهاي مهم طراحی سازههاي هیدرولیکی میباشد
بر حسب این پدیده تغییر خواهد کرد Alfieri .و همکاران ( )1045تغییرا

سیالبهاي قرن حاضر را در اروپا بررسی

کردند و با استفاده از توزیع هاي آماري مناسب ،ميادیر دبی پیک را مورد تقلیل قرار دادند .نتایج این تقيیق دو برابر شدن
ميادیر سیالب با دوره برگشت بیشتر از  400سال را در طول سه دهه در اروپا نشان میدهد Nigel .و همکاران ()1049
در تقيیيی تغییرا بزرگی و دوره بازگشت پیک سیالبها را در ميیاس جهانی با استفاده از مدل  HadCM3و سناریوي
 A1Bمورد بررسی قرار دادند .طیق نتایج آنها در  10درصد مناطق ،سیالب با دوره بازگشت  400سال در سال 1050
حداقل دو بار اتفاق میافتد و میزان تغییرا خطر سیل بین  -3%تا  +988%خواهد بود Whetton .و همکاران ( )4339در
تقيیيی نشان دادند که با دو برابر شدن ميدار  ،CO2فراوانی رخدادهاي بارش سنگین افزایش و فراوانی رخدادهاي کم-
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بارش کاهش مییابد .همچنین نشان دادند دوره بازگشت رخدادهاي بارش سنگین در استرالیا کاهش مییابدSchreider .

و همکاران ( )1000تغییرا

پتانسیل خسار

رخدادهاي سیل ناشی از افزایش غلظت  CO2را در سه حوضه رودخانه

 Hawkesbury-Nepeanو  Quean beyanو  Upper Parramattaدر جنوب استرالیا بررسی کردند .در این تقيیق
سناریوهاي تغییراقلیم مدلهاي  ،GCMتغییرا کمی را در خسار مربوط به سیالب شهري پیشبینی کردند در حالیکه
با سناریوي دو برابر شدن  CO2خسار بیشتري تخمین زده شد Cameron .و همکاران ( )1000اثرا تغییراقلیم را بر
فراوانی سیالبهاي شهري در حوضههایی در کشورهاي ولز و انگلستان مورد بررسی قرار دادند .در این تقيیق از مدل
 HADCM2و سناریوي تغییراقلیم  UKCIP98استفاده شده است و نشان داده شد درحالیکه استفاده از این سناریو
تغییرا کمی را در فراوانی سیالبهاي سنگین نشان میدهد ولیکن دوره بازگشت سیالبها تغییر میکند .حجاري زاده و
همکاران ( )4934در تقيیيی نشان دادند که بارشهاي حدي در حوضه آبریز بختیاري با شد بیشتري نسبت به دوره
پایه رخ خواهند داد که این امر نشاندهنده افزایش وقوع سیالبها در دوره آتی خواهد بود .دودانگه و همکاران ( )4930با
بررسی اثر تغییراقلیم روي روند ميادیر حدي جریان (جریان حداقل و سیل) در حوضه آبخیز سد سفیدرود نشان دادند که
روند مجموع بارش ساالنه و بارش حداکثر  11ساعته در تعداد کمی از ایستگاهها معنیدار است ،در حالیکه در مورد
جریانهاي حداقل و سیل ،این نسبت باالتر است .آشفته و همکاران ( )4973در تقيیيی تاثیر پدیده تغییراقلیم را بر رژیم
سیالب (شد

و فراوانی) حوضه آید و غموش مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از برازش توزیع احتماالتی به سري

سیالب حداکثر ساالنه و ميایسه شد

سیالبهاي با دوره بازگشتهاي مختلف با دوره مشاهداتی ،حاکی از تاثیر

تغییراقلیم بر رژیم سیالب این حوضه در دورههاي آتی میباشد .با توجه به اهمیت حوضه کارون بعنوان یکی از مهمترین
حوضههاي آبریز ایران از نظر آبدهی و وجود سازههاي هیدرولیکی ساخته شده و در حال اجراي در این حوضه ،چگونگی
تاثیر تغییر اقلیم روي ابعاد این سازهها و برنامهریزيهاي الزم در این خصوص ،حائز اهمیت میباشد .لذا هدف از تقيیق
حاضر ،بررسی تاثیر این پدیده روي بارشهاي حدي و حدکثر سیالب مقتمل این رودخانه در مقل پل شالو میباشد .براي
این منظور ابتدا حداکثر بارش مقتمل ( )PMPو سپس حداکثر سیالب مقتمل ( )PMFبرآورد و پس از آن تاثیر
تغییراقلیم روي بارشهاي حداکثر و نیز حداکثر سیالب مقتمل بررسی شده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز کارون که در جنوب غربی ایران واقع است ،یکی از مهمترین حوضههاي آبریز ایران از لقاظ گوناگون از
جمله آبدهی ،کشاورزي و از این قبیل میباشد .رودخانه کارون از مرتفعترین قلل سلسله جبال زاگرس سرچشمه میگیرد
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و به خلیج فارس می ریزد .شاخه کارون متشکل از سه شعبه عمده کارون علیا ،بازفت و خرسان مساحتی در حدود  11هزار
کیلومتر مربع را در مقل پل شالو زهکشی میکند .شکل زیر موقعیت جغراقیایی این حوضه را نمایش میدهد.

شکل :3موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

روشها
براي انجام تقيیق حاضر ،در ابتدا حداکثر بارش مقتمل حوضه ( )PMPبراي تداومهاي مختلف ،به روش سینوپتیکی
برآورد شد ،سپس با استفاده از مدل بارش-رواناب  HEC-HMSو مدل ذوب برف  SRMحداکثر سیالب مقتمل ()PMF
حوضه تخمین زده شد .در مرحله بعد با استفاده از مدل ریز ميیاس نمایی آماري  LARS-WGو روش عامل تغییر
( )Change factorپارامترهاي دما و بارش خروجی مدل گردش عمومی جو  HADCM3ریزميیاس شد و با معرفی
ميادیر دما و بارش کوچک ميیاس شده به مدلهاي هیدرولوژیکی مورد استفاده ،تاثیر تغییراقلیم بر حداکثر سیالب
مقتمل رودخانه تخمین زده شد.
دادهها
دادههاي مورد نیاز این تقيیق ،دادههاي مربوط به  89ایستگاه باران سنجی و دادههاي هواشناسی نظیر دماي حداقل،
دماي حداکثر ،بارش ،ساعا

آفتابی ،سرعت باد ،دماي نيطه شبنم ،فشار ،سطح پوشیده از برف و دادههاي هیدرومتري

میباشد .ایستگاههاي هواشناسی مورد استفاده براي استخراج اطالعا فوق ،ایستگاههاي سینوپتیک اهواز ،آبادان ،دزفول،
آغاجاري ،مسجدسلیمان ،امیدیه ،شهرکرد ،یاسوج و ایستگاه هیدرومتري پل شالو میباشد .این اطالعا

از سازمان
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هواشناسی و وزار نیرو اخذ شدند .نيشه زیر موقعیت ایستگاههاي بارانسنجی مورد استفاده را روي نيشه منطيه نشان می-
دهد.

شکل :9موقعیت ایستگاههای بارانسنجی

برآورد حداکثر بارش محتمل
پس از بررسی دقیق آمار روزانه بارش ایستگاههاي حوضه و ميایسه آن با دبی ایستگاه هیدرومتري ،تعداد هفت طوفان
که داراي بارش و دبی حداکثر بودند ،شناسایی و استخراج شد .سپس جهت توزیع مکانی بارندگی طوفانها با استفاده از
روش زمین آماري کریجینگ و مدل واریوگرام نیمه نمایی ،سطوح همبارش طوفانها در مقیط  GISبراي تداومهاي
مختلف ترسیم و با استفاده از روش  DADمتوسط بارش براي طوفانهاي منتخب برآورد شد .در مرحله بعد ،پس از
استخراج حداکثر دماي نيطه شبنم دوازده ساعته پایدار در دوره هاي  40روزه براي ایستگاههاي آبادان ،دزفول ،اهواز،
امیدیه ،مسجدسلیمان و آغاجاري در یک دوره بلندمد  ،براي این دادهها تقلیل فراوانی صور گرفت .سپس با استفاده از
توزیع لوگ نرمال به عنوان مناسبترین توزیع احتماال

براي کمیت مذکور ،دماي نيطه شبنم براي دوره بازگشتهاي

مختلف با استفاده از نرم افزار  Hyfaاستخراج و براساس توصیه هاي سازمان هواشناسی جهانی دماي نيطه شبنم دوازده
ساعته پایدار با دوره برگشت  50ساله براي مقاسبه ضریب بیشینه سازي انتخاب شد .پس از آن به منظور بهینهسازي
رطوبت ،با استفاده از دیاگرام  Skew-T-Log-Pحداکثر دماي نيطه شبنم طوفان و حداکثر دماي نيطه شبنم با دوره
برگشت  50ساله به سطح  4000هکتوپاسکال انتيال و باتوجه به جداول پیشنهادي سازمان هواشناسی جهانی ،آب قابل
بارش براي هریک از طوفان هاي منتخب و براي ایستگاههاي مورد مطالعه مقاسبه شد.
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براي مقاسبه ضریب بیشینه سازي رطوبت ،از رابطه عمومی نسبت آب قابل بارش براي حداکثر دماي نيطه شبنم با
تداوم  41ساعته پایدار با دوره بازگشت  50ساله در دوره ده روزه به آب قابل بارش براي حداکثر دماي نيطه شبنم با تداوم
 41ساعته در روزهاي طوفان موردنظر استفاده شده است .ضریب بیشینه طوفان باتوجه به عناصر اقلیمی که جریان رطوبت
ورودي به درون طوفان را تامین میکند و ميدار بارش را به حداکثر می رساند ،مقاسبه می شود .در واقع ضریب بیشینه-
سازي طوفان ،پتانسیل حداکثر آب قابل بارش است که از رابطه زیر بهدست می آید.
رابطه :4

FM=MP×MW

که در آن FM ،ضریب بیشینهسازي طوفان با حداکثر جریان ورودي رطوبت MP ،ضریب حداکثر آب قابل بارش
براساس دماي نيطه شبنم  41ساعته پایدار و  MWضریب حداکثر سرعت باد  41ساعته پایدار میباشد .در تقيیق حاضر
باتوجه به یکسان بودن رطوبت در منبع رطوبتی و منطيه تقت مطالعه و باال بودن تاثیر همزمان هر دو عامل بیشینهسازي،
ضریب باد در مقاسبهها حداکثر بارش مقتمل اعمال نشده است .در واقع با اعمال فاکتور باد در مقاسبا  ،حداکثر بارش
مقتمل بسیار بیشتر از ميدار واقعی تخمین زده می شود .بنابراین در رابطه باال MW= 1 ،فرض می شود و فاکتور بیشینه-
سازي نهایی برابر با فاکتور بیشینهسازي رطوبت می باشد.
الگوی توزیع زمانی بارش
در روند تبدیل حداکثر بارش مقتمل به حداکثر سیل مقتمل ،تعیین الگوي توزیع زمانی بارش در ایستگاهها و منطيه
تقت مطالعه ضروري است .براي اینکار ،ابتدا دادههاي بارش چند طوفان با تداومهاي زمانی متفاو

به صور

بی بعد

ترسیم شدند .براي بی بعد کردن دادههاي هر طوفان ،ميدار عمق تجمعی بارش تا گام زمانی موردنظر به کل عمق بارش
طوفان تيسیم شد .همین روش براي بی بعد کردن مقور زمان انجام گرفت .با بررسی دادههاي بارندگی ایستگاههاي ثبا
حوضه مشخص شد در اکثر ایستگاهها  40درصد بارندگی در ربع زمانی اول 90،درصد بارندگی در ربع زمانی دوم10 ،
درصد بارندگی در ربع زمانی سوم و  10درصد بارندگی در ربع زمانی چهارم به وقوع پیوسته است.
تولید سناریوی اقلیمی برای دوره آتی
بیشتر پیشبینیهاي اقلیمی بر اساس شبیهسازي مدلهاي چرخه عمومی جو بیان میشوند .مدلهاي  GCMدر
ميیاس مکانی ،معموال جو را به  5تا  10الیه نامساوي شبکهبندي میکنند و الیههاي نزدیک به سطح زمین فاصله کمتري
دارند ( .)Ghorbanizadeh et al., 2010در این پژوهش از خروجی مدل  HadCM3از مرکز تقيیيا و پیشبینی اقلیم
 Hadleyانگلستان استفاده شده است.
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سناریوهای انتشار
 IPCCتاکنون سناریوهاي متفاوتی را ارائه نموده که  )Special Report On Scenario( SRESاز جدیدترین آنها
میباشد .در مجموع  10زیرسناریوي متفاو

 SRESکه در برگیرنده طیف وسیعی از تغییرا

رشد جمعیت انسان در

آینده ،عوامل اقتصادي و تکنولوژیکی موثر بر انتشار گازهاي گلخانهاي و ذرا معلق میباشد ارائه شده است (مساح بوانی و
مرید .)4971 ،در این تقيیق از سه سناریوي انتشار  A2، A1Bو  B1جهت بررسی تغییرا دما و بارش استفاده شده
است.
تولید سناریوی تغییراقلیم
بهمنظور حذف اغتشاشا

در شبیهسازي نوسانا

اقلیمی ناشی از بزرگ بودن سلولهاي مقاسباتی مدلهاي

 ،AOGCMمعموال" بجاي استفاده مستيیم از دادههاي مدل در مقاسبا تغییر اقلیم ،از میانگین دورهاي 90ساله این
دادهها استفاده میشود .لذا براي مقاسبه سناریوي تغییراقلیم در هر مدل ميادیر"اختالف" براي دما رابطه  1و" نسبت"
براي بارندگی رابطه  9براي متوسط درازمد هر ماه در دور ه آتی (در این تقيیق  )1044-1093و دوره شبیه سازي شده
پایه توسط همان مدل ( 4384-4330یا  )4384-1000براي هر سلول از شبکه مقاسباتی مقاسبه میشود ( Jones and

.)Hulme, 1996
رابطه :1

رابطه :9

در (رابطه )1
، )1044

میانگین  90ساله دماي شبیهسازي شده توسط  AOGCMدر دورههاي آتی (مانند -1093
میانگین  90ساله دماي شبیه سازي شده توسط  AOGCMدر دوره مشابه با دوره مشاهداتی (-4330

 4384یا  )4384-1000میباشد( .رابطه  ) 1مربوط به بارندگی ( )Pبوده و در آن تمامی زیرنویسها شبیه به (رابطه )4
معرفی میشود.
کوچک مقیاس کردن مکانی
یکی از مشکال عمده در استفاده از خروجی مدلهاي  AOGCMبزرگ ميیاس بودن سلول مقاسباتی آنها به لقاظ
مکانی نسبت به منطيه مورد مطالعه میباشد (مساح بوانی و مرید .)4971 ،در این تقيیق به منظور کوچک ميیاس کردن
دادهها به لقاظ مکانی از مدل آماري  LARS-WGاستفاده شده است .مدل  LARS-WGمولد مصنوعی داده هاي آب و
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هوایی است که میتواند براي شبیهسازي دادههاي هواشناسی در یک مکان واحد تقت شرایط اقلیم حال وآینده بکار رود.
خواص آماري دادههاي تولید شده مشابه دوره آماري بوده اما انقراف معیار آنها به نسبت اختالف دادههاي مدل GCMدر
دوره آینده و گذشته پراشیده میشود .دادهها در سريهاي زمانی روزانه براي یک سري متغیرهاي اقلیمی مناسب براي
مثال بارش ،دماي کمینه و بیشینه و تابش ) مگاژول بر متر مربع ( ایجاد می شوند (.)Semenov and Brooks ,1998
پس ازاطمینان از صقت نتایج ارزیـابی مـدل و قابلیـت آن در شبیهسازي دادههاي هواشناسی ،این مدل براي ریزميیاس
کردن دادههاي مدل گردش عمومی جو  HADCM3و تولید یا شبیه سازي دادههاي اقلیمی دوره  1044-1093با
استفاده از سناریوهاي  A1Bو  A2و  B1اجرا شد و ميادیر روزانه پارامترهاي اقلیمی تولید شد.
کوچک مقیاس کردن زمانی
در این تقيیق به منظور کوچک ميیاس کردن دادههاي طرح به لقاظ زمانی از روش عامل تغییر ()change factor
استفاده شده است .در این روش براي بدست آوردن سري زمانی سناریوي اقلیمی در آینده ،از روابط  1و  5استفاده میشود
( .) Barrow et al.,1996; Diaz-Nieto and Wilby, 2005
رابطه :1
رابطه :5

در رابطه باال

بیانگر سري زمانی دماي مشاهداتی (ماهانه) در دوره پایه (،)4384-1000

حاصل از پدیده تغییراقلیم در دوره آتی ( )1044-1093و

سري زمانی دما

سناریوي تغییراقلیم کوچک ميیاس شده میباشد .در (رابطه

 )5براي بارندگی نیز موارد ذکر شده برقرار میباشد.
مدل بارش-رواناب
در تقيیق حاضر جهت تبدیل بارش به رواناب از مدل  HEC-HMSاستفاده شده است .از بین طوفانهاي بقرانی،
چند طوفان که از نظر کمیت و کیفیت اطالعا دادههاي پایه نسبتا کامل بودند براي واسنجی مدل انتخاب شدند .براي
نمونه ،در شکل  1و شکل  9هیدروگرافهاي مشاهدهاي و مقاسبهاي طوفان  1اسفند  4988و طوفان  18اسفند  4988در
ایستگاه هیدرومتري پل شالو براي واسنجی و اعتباریابی مدل نشان داده شده است .ميایسه بین هیدروگرافها نشان می-
دهد که تطابق خوبی بین هیدروگرافهاي مقاسباتی و مشاهده اي وجود دارد.
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ذوب برف
در این مطالعه جهت تعیین سهم ذوب برف در مقاسبا

مربوط به حداکثر سیالب مقتمل ،طبق توصیه  Debsو

همکاران ( )4333و نیز  USBRاز یک سیالب با دوره بازگشت  400ساله مربوط به ذوب برف استفاده شد .براي این
منظور از مدل ذوب برف  SRMاستفاده شد و ایستگاه هواشناسی شهرکرد بهعنوان ایستگاه هواشناسی مبنا و ایستگاه
هیدرومتري پل شالو بعنوان ایستگاه هیدرومتري مبنا انتخاب شد.

شکل  :1هیدروگراف مشاهدهای و محاسبهای طوفان 9اسفند 3131
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شکل  :9هیدروگراف مشاهدهای و محاسباتی طوفان  91اسفند 3131

سالهاي آبی  70-74و  88-87بهدلیل کاملتر بودن دادههاي سطح پوشش برف بهترتیب براي واسنجی و ارزیابی
مدل SRMانتخاب شدند .ضریب تعیین براي دوره واسنجی حدود  0/7و براي دوره ارزیابی 0/88و درصد اختالف حجمی
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دبی برآوردي و مشاهده اي براي دورههاي مذکور بهترتیب  -8و  0/88میباشد که نشان دهنده عملکرد مناسب مدل می-
باشد( .شکل  )1و (شکل  )5ميایسه هیدروگرافهاي ناشی از ذوب برف مشاهده شده و شبیهسازي شده را براي دورههاي
واسنجی و ارزیابی نشان میدهند.

شکل  :0کالیبراسیون مدل  SRMبرای سال آبی 15-13

کل  :1ارزیابی مدل  SRMبرای سال آبی 33-31
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نتایج و بحث
همان طور که گفته شد در این تقيیق حداکثر بارش مقتمل به روش سینوپتیکی برآورد و با توجه به تغییرا دما و
بارش در دوره آتی ،حداکثر بارش مقتمل دوره آینده براي تداومهاي مختلف تقت سناریوهاي  A2 ،A1Bو  B1پیشبینی
شده است .جدول  4حداکثر بارش مقتمل حوضه را در دوره حاضر و دوره آتی تقت شرایط تغییراقلیم و سناریوهاي
مختلف نشان میدهد.
جدول  :3عمق حداکثر بارش محتمل در سطح حوضه کارون در محل پل شالو در دوره آتی
دوره

PMP72HR

PMP48HR

PMP24HR

475

480

418

Present

488

481

414

A1B Senario-1093-1044

431

483

499

A2 Senario -1093-1044

101

478

410

B1 Senario -1093-1044

پس از واسنجی مدل  ، HEC-HMSبا ا ستفاده از این مدل ،رواناب ناشی از حداکثر بارش مقتمل  11ساعته17 ،
ساعته و  81ساعته شبیهسازي شد .جدول  1ميایسه رواناب ناشی از بارشهاي حداکثر  11ساعته 17 ،ساعته و  81ساعته
براي دوره کنونی و دوره آینده ( )1044-1093تقت شرایط تغییراقلیم را نشان میدهد .همچنین جدول  9ميایسه
تغییرا حجم رواناب را براي دورههاي مذکور نشان میدهد.
جدول  :9مقایسه درصد تغییرات رواناب ناشی از بارشهای حداکثر دوره آینده با دوره کنونی تحت شرایط
تغییراقلیم
درصد تغییرات رواناب ناشی از
حداکثر
بارش  39ساعته

درصد تغییرات رواناب ناشی
از حداکثر

درصد تغییر رواناب ناشی از
حداکثر

دوره

بارش  91ساعته

بارش  99ساعته

%- 3/8

% -40

% -45

A1B Senario-1090-1044

% +5

%+8

% +48

A2 Senario-1090-1044

%+41

%+45

% +43

B1- Senario-1090-1044
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جدول  :1مقایسه درصد تغییرات حجم رواناب ناشی از بارشهای حداکثر دوره آینده با دوره کنونی تحت شرایط
تغییراقلیم
درصد تغییر حجم رواناب ناشی از

درصد تغییر حجم رواناب ناشی از

حداکثر

حداکثر

بارش  39ساعته

بارش  91ساعته

درصد تغییر حجم رواناب ناشی از
دوره

حداکثر
بارش  99ساعته

% -3

% -40/5

% -49

A1B Senario-1090-1044

% +8

% +7

% +41

A2 Senario-1090-1044

% +48

% +43

% +48

B1- Senario-1090-1044

درمرحله بعد پس از کالیبراسیون مدل ذوب برف  ،SRMرواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از این مدل ،در دوره
کنونی و آتی ( )1044-1093تقت سه سناریوي اقلیمی ذکر شده شبیه سازي شد و سیالب با دوره بازگشت  400ساله با
توزیع گاماي دو پارامتري و روش گشتاور مقاسبه شد .جدول  1ميادیر سیالب ناشی از ذوب برف با دوره بازگشت 400
سال در دوره کنونی و دوره آینده تقت شرایط تغییر اقلیم را نشان میدهد.
جدول  :9نسبت تغییرات سیالب با دوره بازگشت  355سال ناشی از ذوب برف در دوره آینده به دوره کنونی تحت
شرایط تغییر اقلیم
نسبت تغییرات

دوره

4/11

دوره آینده( )1044-1090تقت سناریويA1B

4/57

دوره آینده( )1044-1090تقت سناریويA2

4/19

دوره آینده( )1044-1090تقت سناریويB1

در نهایت ،با اضافه کردن سهم ذوب برف به رواناب ناشی از بارشهاي حداکثر ،حداکثر سیالب مقتمل حوضه در
تداومها و دورههاي مختلف بهدست آمد .جدول  5درصد تغییرا
مختلف در ميایسه با دوره پایه نشان میدهد.

حداکثر سیالب مقتمل رودخانه را تقت سناریوهاي
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جدول  :0مقایسه تغییرات حداکثر سیالب محتمل در دوره آتی نسبت به دوره کنونی تحت سناریوهای مختلف
تغییرات حداکثر سیالب
محتمل

تغییرات حداکثر سیالب
محتمل

 39ساعته

 91ساعته

تغییرات حداکثر سیالب محتمل
 99ساعته

دوره

% -8/1

% -8/9

% -7

A1B Senario-1090-1044

% +3

% +40

% +19

A2 Senario-1090-1044

% +48

% +47

% +11/5

B1- Senario-1090-1044

نتیجهگیری
نتیجه این تقيیق نشان داد که در حوضه مورد مطالعه ،تغییراقلیم بهطور چشمگیري باعث تغییر در بارشهاي حدي،
ذوب برف و سیالبها خواهد شد .همانطور که در بخش نتایج مشاهده میشود حداکثر بارش مقتمل حوضه آبریز ،با
تداومهاي مختلف در آذر ماه بوقوع پیوستهاند که در دوره  1044-1093در این ماه تقت سناریوي  A1Bميدار بارش 5
درصد کاهش ،تقت سناریوي  5 ، A2درصد افزایش و تقت سناریوي  40 ، B1درصد افزایش می یابد .بر این اساس
تغییرا

حداکثر سیالب مقتمل براي دوره آتی تقت سناریوهاي A2 ،A1Bو  B1براي بارش با تداوم  11ساعت ،به

ترتیب -1 ،-7و  -8درصد و براي بارش با تداوم  17ساعت ،به ترتیب +49 ،+19 ،و  +44درصد و براي بارش با تداوم 17
ساعت ،به ترتیب +10 ،+11 ،و  +47درصد خواهد بود که این تغییر میتواند روي سازههایی که بر اساس حداکثر سیالب در
گذشته طراحی شدهاند و یا سازههایی که در مسیر این رودخانه در دست اجرا هستند تاثیرگذار باشد .البته باید دقت شود
که با توجه به وجود مدلهاي مختلف  ،AOGCMروشهاي کوچک ميیاس کردن ،سناریوهاي مختلف انتشار گازهاي
گلخانهاي در نتایج نهایی این تقيیق عدم قطعیت وجود دارد .همچنین باید توجه داشت که چگونگی شبیهسازي بارش-
رواناب و مدلسازي ذوب برف و کالیبره کردن مدلها میتواند بر نتایج نهایی حداکثر سیالب مقتمل تاثیرگذار باشد.
بهرحال ،با تغییر در شد بارشهاي سنگین و طوفانها ،توصیه میشود که رویکرد مدیران منابع آب به سمت روشهاي
مدیریت حوضههاي آبخیز که تاثیر طوفان هاي شدید را کاهش و انعطاف پذیري در مدیریت آب را افزایش میدهد ،بیشتر
شود .عالوه بر آن ،بعنوان پیشنهادا براي مطالعا آینده ،توصیه میشود جهت کالیبراسیون مدل بارش-رواناب ،از روش-
هاي تکاملی براي انجام بهینهسازي استفاده شود .همچنین استفاده از سایر مدلهاي بارش -رواناب ،سایر مدلهاي
 AOGCMو نیز سایر سناریوهاي انتشار و ميایسه با نتایج تقيیق حاضر براي تقيیيا آتی توصیه میشود.
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