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ارتباط سنجي تأثير گرمايش جهاني بر کيفيت آب در خروجي حوضه آبريز...
مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال دوم /شماره مسلسل پنجم /پاییز 1931

ارتباط سنجي تأثير گرمايش جهاني بر کيفيت آب در خروجي حوضه آبريز
گرگانرود با تأکيد بر عنصر بارش
*غالمرضا روشن ،1روياسادات موسوي 2و اصغر كاميار

3

1استاديار اقليمشناسي دانشگاه گلستان2 ،دانشجوي دكتري مهندسي منابع آب دانشگاه بوعلي سينا،
3دانشجوي دكتري اقليمشناسي ،دانشگاه تهران
تاريخ دريافت 21/2/22 :؛ تاريخ پذيرش22/2/22 :

چکیده
با توجه به افزايش جمعيت كشور ،نياز روز افزاون به منابع آب سالم جهت شرب و كشاورزي نيز
افزايش مييابد .ارزيابي تأثير تغيير اقليم بر نوسانات بارش و ارتباط سنجي اين تغييرات با كيفيت
آبهاي سطحي در حوضه گرگانرود از اهداف اين پژوهش ميباشد .بدين منظور دادههاي روزانه و
ماهانه دو مؤلفه دما و بارش در دوره 1291-2002براي ايستگاه سينوپتيک گرگان و مؤلفههاي كيفيت
آب رودخانهي گرگانرود در دوره  1290-2009به كار گرفته شد .تغييرات كيفيت آب در بستر زمان و
در ارتباط با تغييرات مؤلفهي بارش براي دورهي مشترک  1290-2009مورد ارزيابي قرار گرفت .سپس
از مدل  LARS-WGو دادههاي مدل گردش عمومي جو  HADCM3در ارتباط با سه سناريوي
 A2 ،A1Bو  B1استفاده شد مقادير دما و بارش براي سه دورهي  2020-2009 ،2011-2030و
 2020-2022شبيهسازي گرديد و تغييرات هر دوره با مقادير پايه ( )1201-1220توسط آزمون
همبستگي پيرسون مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت و همچنين از مقدار  Pبراي بيان سطح معناداري
اين تغييرات استفاده شد .بر اساس نتايج ،تفاوت معناداري بين مقادير شبيهسازي شده و واقعي در
سطح  0/09وجود نداشت .نتايج شبيهسازي دادههاي دما براي سه دورهي نام برده و در هر سه سناريو
افزايش دما را پيشبيني كرد .در ارتباط با بارش سناريوهاي  A1Bو  B1نسبت به سناريوي A2
خوشبينانهتر عمل كرده و دورههاي ترسالي بيشتر و در نتيجه بهبود كيفيت آب را پيشبيني مينمايند
ولي در دورهي سوم اين شرايط برعکس ميباشد .همچنين نتايج نشان داد كه كربناتها با ميزان بارش
رابطهاي مستقيم دارند ،درحاليکه  Naو  SARبا ميزان بارش رابطهي معکوس داشته و بين درصد سديم
و مقدار بارش ارتباط معنيداري مشاهده نشد.
واژههاي کلیدي :مدلهاي گردش عمومي جو ،شبيه سازي ،سناريوهاي انتشار ،حوضه آبريز گرگانرود ،كيفيت آب.
*مسئول مکاتبهghr.rowshan@gmail.com :
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مقدمه
امروزه با توجه به افزايش جمعيت كره زمين ،پيشرفت تکنولوژي و توسعه جوامع و نياز روز افزون
بشر به مناطق مسکوني ،منابع اوليه و غيره ،دست درازي بشر به محيط طبيعي ،بيش از پيش نمايان
شده است .بطوري كه در دهه اخير دخل و تصرف در محيط طبيعي ،با روند صعودي همراه بوده و آثار
مخرب و ويرانگري به جا گذاشته است .بهعنوان نمونه ميتوان به استفاده فزاينده بشر از گازهاي
گلخانهاي و سوختهاي فسيلي اشاره كرد كه پيامد آن تسريع در روند تغيير اقليم جهاني ميباشد
(روشن .)1329 ،مصرف سوختهاي فسيلي توسط بشر سبب افزايش در انتشار گاز دياكسيدكربن و
ديگر گازهاي گلخانهاي شده است .همهي سناريوهاي دول بينالمللي تغيير اقليم ( )IPCC1و مدلهاي
گردش عمومي ( )GCM2پيشبيني ميكنند كه افزايش در غلظت گازهاي گلخانهاي ميتواند دماي
سطح كره زمين را باال ببرد كه اين تغييرات بر چرخه هيدرولوژي مناطق مختلف نيز اثر گذار خواهد
بود ( .)Daren, et al., 2009:2افزايش دما ي جهاني و تغييرات ناشي از آن ميتواند روند بارش را در
نقاط مختلف كره زمين دچار دگرگوني كند ،همچنين مطالعات نشان ميدهد كه افزايش دماي محيطي
منجر به افزايش تبخير ميگردد و اين امر موجب كاهش جريان آبهاي جاري و افزايش در شدّت و
فراواني خشکساليها خواهد شد ( .)Rind, et al., 1999برآورد تعدادي از متخصصان علم آب و
هواشناسي بيانگر اين است كه ميانگين كره زمين در حدود  0/3تا  0/9درجه سلسيوس افزايش يافته
كه عامل اصلي اين افزايش دما ،افزايش گازهاي گلخانهاي بوده است (محمدي و همکاران.)1322 ،
محققين پيشبيني ميكنند كه دماي كره زمين تا اواسط قرن آينده تا سقف  1تا  3درجه سلسيوس
بيشتر از دماي حاضر گردد (عزيزي و روشني .)1320 ،اكثر پژوهشگران بر اين باورند كه با افزايش
گازهاي گلخانهاي از جمله دياكسيدكربن در ابتداي دهه  ،2030دماي كره خاكي به ميزان  2تا 9
درجه سلسيوس گرمتر شود .همچنين دور از انتظار نيست كه در طول قرن  ،21تراز آب درياها به
ميزان 0/2تا  1/0متر ،بواسطه افزايش دما و ذوب پهنههاي يخي قطبين و يخهاي كوهستاني افزايش
يابد (پورخباز .)1321 ،بنابراين در يک نگاه منطقي به اقليم و نوسانات آن ،شناسايي تغييرات مؤلفهي
بارش بسيار ضروري ميباشد .با توجه به اهميّت اين موضوع تحقيقات زيادي در زمينه پيشبيني مقادير
بارش براي دهههاي آينده انجام شده است .يکي از اين فعاليّتها مرتبط با نتايجي است كه بوسيله
هيأت بينالدول تغيير اقليم در سوّم ين گزارش ارائه گرديده است .در اين گزارش اشاره شده كه احتمال
بيشتر شدن بارشهاي حدي و فرين براي عرضهاي جغرافيايي مياني و باالي كره زمين بواسطه تأثير
تغيير اقليم بيشتر خواهد شد ( .)2001 ،IPCCاگر چه تحقيقات ،وجود يک روند مثبت قابل توجه
1- International Panel of Climate Change
2- General Circulation Models
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براي كره زمين را نشان مي دهد ،ولي رخداد رفتارهاي متفاوت از نظر جمع بارش و مقادير فرين در
مقياس ناحيهاي مشاهده شده است (عسگري و همکاران .)1320 ،نتايج تعدادي از پژوهشها گوياي
افزايش معنادار روند بارش در مقياس منطقهاي و تعداد كمي روند منفي يا عدم وجود روند بوده كه اين
نتايج  ،كم و بيش در راستاي خروجيهاي مستخرج از اجراي مدلهاي اقليمي با در نظر گرفتن
تغييرات افزايشي گازهاي گلخانهاي باالخص دياكسيدكربن ميباشد ( .)2001 ،IPCCبا كاهش ميزان
بارش ،تغيير رژيم بارش ،افزايش دماي هوا و به تبع آن كاهش ميزان اكسيژن محلول در آب،
اكوسيستمهاي گياهي و جانوري ريپرين ،1ميکرو و ماكرو فونهاي موجود در آبها و جمعيت ماهيان
تحت تنش قرار گرفته و اين اكوسيستمها در صورت عدم سازگاري با شرايط زيستي جديد مورد تهديد
واقع شده و يا از بين ميروند .از پيامدهاي ديگر تغيير كميّت بارش ،تأثيرگذاري آن بر كيفيت منابع
آب ،باالخص آبهاي سطحي ميباشد كه در ادامه چند نمونه از پژوهشهاي صورت گرفته در اين
زمينه آورده شده است.
 )2012( Astaraie et al.در پژوهشي به ارزيابي تأثيرات شهرنشيني و تغيير اقليم بر كيفيت آب
رودخانه با توجه به سيستم فاضالب شهري در بريتانيا پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه با تغيير
اقليم و افزايش روند شهرنشيني كيفيت آب با كاهش اكسيژن و آمونيوم محلول در آب پايين ميآيد.
 )2009( Delpa et al.در پژوهشي اثرات تغيير اقليم بر كيفيت آب سطحي را در ارتباط با توليد آب
آشاميدني بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدهاند كه روندي كاهشي در كيفيت آب آشاميدني با تغيير
اقيلم به وجود خواهد آمد كه اين وضعيت خطري بالقوه براي شرايط بهداشتي آب در آينده به وجود
خواهد آورد ،)2006( Wilby et al. .به مدلسازي اثر تغيير اقليم بر كميت و كيفيت آب در رودخانه
كنت 2بريتانيا پرداختهاند كه نتايج مطالعه آنها كاهش جريان رودخانه و همچنين كاهش كيفيت
آبهاي سطحي را در روندي بلند مدت نشان ميدهد ،)2000( Mimikou et al. .در يونان مركزي
اثرات منطقهاي تغيير اقليم را بر شاخصهاي كمّي و كيفي آب ارزيابي كردهاند .نتايج پژوهش آنها
افزايش دما و كاهش بارش را براي اقليم آينده اين منطقه پيشبيني ميكند .همچنين شبيهسازي
كيفيت آب با توجه به اين تغييرات كاهش قابل توجهاي را در كيفيت آب به سبب كاهش جريان آب
ارائه كرده است ،)2012( Yiping, et al. .اثرات افزايش  CO2و تغيير اقليم روي چرخه و كيفيت آب
در حوضه رودخانه جمز 3در غرب مياني اياالتمتحده آمريکا را پيشبيني كردهاند .نتايج اين پژوهش
كاهش بارش و افزايش دما را براي اين قرن نشان داد كه اين وضع كاهش قابل توجهي در آبهاي
1- Riparian
2- Kennet
3- James
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سطحي و زيرزميني نيز به همراه خواهد داشت .همچنين خروجي مدل آنها كاهش جذب NO3-N

توسط آب را نشان ميداد كه اين امر ميتواند تهديدي جدّي براي اكوسيستم آبي منطقه به شمار آيد.
با توجه به اين كه كشور ما از جمله پهنههاي خشک تا نيمهخشک آب و هوايي كره زمين است،
شناخت صحيح از تغييرات بارش و تأثيرگذاري آن بر كيفيت آبهاي سطحي امري الزامي و اجتناب
ناپذير ميباشد .ضرورت اين تحقيق از آنجا سرچشمه ميگيرد كه با افزايش جمعيت كشور و نياز به
منابع آبي سالم و كافي جهت شرب و كشاورزي رو به فزوني است از اينرو ارزيابي تأثير تغيير اقليم بر
نوسانات دما و بارش و ارتباطسنجي اين تغييرات با كيفيت آبهاي سطحي در حوضههاي آبريز،
بهعنوان يکي از بزرگترين منابع تأمين كننده آب در كشور ،امري ضروري و انکار ناپذير است.
محدوده مورد مطالعه
حوضه آبريز گرگانرود با جهت شرقي -غربي در جنوبشرقي درياچه خزر و در دامنههاي شمالي
البرز واقع شده و آب حاصل از بارشها و سيستم زهکشي خود را به خليج گرگان و از آنجا به درياي
خزر ميريزد .از نظر موقعيت جغرافيايي اين حوضه بين عرض  30° 33′تا  39° 29′شمالي و در طول
 92° 3′تا 90° 13′شرقي قرار دارد .حداكثر ارتفاع اين حوضه در حدود  3000متر و حداقل آن 20
متر از سطح دريا ميباشد (شکل .)1
كل مصرف از منابع آب حوضه آبريز گرگانرود  1129ميليون مترمکعب بوده كه  31درصد آن از
آب سطحي و بقيه از آب زيرزميني ميباشد (سازمان تحقيقات منابع آب (شركت مديريت منابع آب
ايران) .)1322 ،در حوضه آبريز گرگانرود دو رودخانه اصلي قرهسو و گرگانرود جاري ميباشند .رودخانه
قرهسو با سطح حوضهاي برابر با  1093كيلومترمربع ،ساليانه با متوسط حجم آبدهي  100ميليون
مترمکعب و رودخانه گرگانرود با سطح حوضهاي معادل با  10990كيلومترمربع ،ساليانه با متوسط
حجم آبدهي  900ميليون مترمکعب همراه ميباشند .جريان آبهاي سطحي در اين حوضه متاثر از
رژيم برفي -باراني است و رودخانهها از كوههايي كه بين  2900تا  3900متر ارتفاع دارند سرچشمه
ميگيرند .در حوضه آبخيز گرگانرود ،در سرشاخههاي رودخانههاي مهم قرهسو و گرگانرود محدوديت
كيفي وجود ندارد ،اما در اثر زهکشي آبريز زميني دشت و آب برگشتي مزارع به ويژه در دورههاي كم
آبي غلظت امالح اين رودخانهها افزايش مييابد .با وجود اين براي اكثر محصوالت كشاورزي مناسب
است .از نظر وضعيت شرب معموالً آبهايي كه در آنها سختي كل كمتر از  900و مجموع امالح كمتر
از  1000باشد براي شرب قابل قبول ميباشند .با توجه به اينکه در بدترين شرايط كيفي ،ميزان مجموع
امالح در رودخانههاي منطقه كمتر از حد نامطلوب است يا ميتوان گفت كه به جز رودخانه گرگانرود و
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قرهسو ،آب بقيه رودخانهها از نظر كيفيت شيميايي براي شرب مناسب است .همچنين مصارف صنعتي
آب از نظر كيفيت بستگي كامل به نوع صنعت دارد (جدول .)1

شکل  .1جایگاه محدوده مورد مطالعه در نقشه ایران
جدول  .1پارامترهاي مجموع مواد محلول ،هدایتالکتریکی و سختی کل آب در رودخانههاي گرگانرود و قرهسو
نام رودخانه

نام ايستگاه

مجموع مواد محلول

هدايت الکتريکي

سختي كل

گرگانرود

قزاقلي

221

1920

290

قره سو

نياز آباد

200

1900

220

روش تحقیق
ارتباطسنجی بین متغیرها با استفاده از آزمونهاي آماري :در اين بخش ابتدا دادههاي روزانه و
ماهانه دو مؤلفه دما (كمينه و بيشينه) و بارش براي طول دوره آماري  1291-2002ايستگاه
سينوپتيک گرگان از سازمان هواشناسي استخراج گرديد .سپس تغييرات اين مؤلفهها با آزمون
همبستگي پيرسون در بستر زمان مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت .همچنين از مقدار  Pبراي بيان
سطح معناداري اين تغييرات استفاده شده است.
در ادامه مؤلفههاي كيفيت آب براي يک دوره آماري از سال  1290-2009و شامل پارامترهايي
كيفيت آب همچون  Ec ،pH ،SAR ،%Na ،Sum. A ،Sum. Kو  TDSو عناصر و تركيباتي مانند
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 Hco3 ،Cl ،So4 ،Ca ،mg ،Na ،Kو  Co3بودند ،از سازمان شركت مديريت منابع آب ايران تهيه
گرديدند .در مرحله بعد تغييرات اين مؤلفههاي كيفيت آب در بستر زمان و در ارتباط با تغييرات مؤلفه
بارش براي سالهاي  1290-2009مورد ارزيابي قرار گرفت و سطح معناداري آنها مشخص گرديد.
ریز مقیاس نمایی دادههاي تغییر اقلیم با استفاده ار مدل LARS-WG

همانگونه كه مشخص است استفاده مستقيم از خروجيهاي مدلهاي گردش عمومي جو ،بدليل
اينکه اين دادهها در مقياس و شبکههاي طولي و عرضي بزرگي ارائه ميشوند دقت كمي دارند .استفاده
از اين روش در مقياس دههاي و باالتر بهدليل محدوديتهاي محاسباتي و زماني ،با مشکالتي مواجه
است ،بطوريكه در اين مقياس زماني ،محدوديتهاي جدي براي تفکيک مکاني مدلها وجود دارد .براي
فائق آمدن به نقيصه تفکيک فضايي كم مدلهاي گردش عمومي ،دو راهکار وجود دارد كه عبارتند از:
ريز مقياس نمايي آماري با استفاده از مدلهاي آماري مانند  LARS-WGو به كارگيري مدلهاي
ديناميکيِ منطقهاي .استفاده از مدلهاي ديناميکي براي ريز مقياس نمايي خروجي مدلهاي گردش
عمومي جو با محدوديت زماني اجراي مدل مواجه است ،لذا با توسعه روشهاي عددي در علم آب و
هواشناسي ،افق جديدي در پيشبينيهاي چند روزه ،فصلي و دههاي پديد آمده است .استفاده از اين
روشها در مقياس هفتهاي هماكنون در اكثر مراكز پيشبيني جهاني با قدرت تفکيک كمتر از 10
كيلومتر به موضوعي روزانه و عادي تبديل شده است ،اما مدلهاي ريزمقياس نمايي آماري ،مشکالتي
نظير محدوديت زماني اجراي مدل را كه گريبانگير مدلهاي ديناميکي ميباشد ،ندارند و اين باعث
گرديده كه با استقبال بيشتري توسط پژوهشگران مواجه گردند .همچنين از ديگر مزيتهاي مدلهاي
آماري ريز مقياس نمايي اين است كه كم هزينهتر بوده و امکان ارزيابي سريعتر عوامل مؤثر بر تغييرات
آب و هوايي را فراهم ميكند.
همانگونه كه مطرح شد  LARS-WGيکي از مدلهاي ريز مقياس نمايي آماري بوده و بهعنوان
يکي از معروفترين مدلهاي مولّد دادههاي تصادفي وضع هوا است كه براي توليد مقادير بارش ،تابش،
درجه حرارتهاي بيشينه و كمينه روزانه در يک ايستگاه براي اقليم حاضر و آينده به كار ميرود (راسکو
و همکاران1221 ،1؛ سمنوف و برو .)2002 ،2اولين نسخه آن در بوداپست طي سال  1220بهعنوان
ابزاري براي ريز مقياس نمايي آماري ابداع شد.
توليد داده توسط مدل  LARS-WGدر سه مرحلهي كاليبره كردن ،ارزيابي و توليد دادههاي
هواشناسي انجام ميشود .در اين مدل دادههاي مدل گردش عمومي جو  HADCM3شامل بارش،
1- Rosco et al.
2- Semenov & Barrow
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دماي كمينه ،دماي بيشينه و تابش بهصورت روزانه استخراج شده و براي هر شبکه مدل گردش عمومي
جو يک سناريوي خاص مدل  LARS-WGتدوين ميشود .سازوكار عمل مدل به اين صورت است كه
در ابتدا با استفاده از سناريوي توليد داده ماهانه كه دربرگيرنده رفتار اقليم پايه ميباشد ،تمامي دادههاي
ماهانه را مطابق رابطه ( )1پريشيده ميكند.
رابطه ()1

𝑡𝑢𝑓

𝑡𝑢𝑓
𝑀𝐶𝐺𝐹،

𝑒𝑠𝑎𝑏
𝑀𝐶𝐺𝐹 𝐹fut = Fobs + (𝐹𝐺𝐶𝑀 −
)
𝑒𝑠𝑎𝑏
𝑀𝐶𝐺𝐹)

بهترتيب نشان دهندهي پارامتر هواشناسي پيشبيني
در اين رابطه ( ،Fobs ،𝐹fut
شده بر روي ايستگاه هواشناسي ،پارامتر هواشناسي ديدهباني شده در همان ايستگاه ،پارامتر هواشناسي
پيشبيني شده بر روي مدل در دورهي آينده و پارامتر هواشناسي مدل شده بر روي شبکهي مدل در
دورهي گذشته ميباشند .سپس با حفظ ميانگين ،انحراف معيار را مطابق فرمول تغيير ميدهد كه در
آن  STDانحراف معيار پارامتر هواشناسي تحت بررسي است (بابائيان و كن( ،)2002 ،1رابطه .)2
رابطه ()2

. STDGCM
fut

STDOBS
base
STDGCM
base

= 𝑆𝑇𝐷fut

در اين پژوهش از خروجيهاي مدل گردش عمومي  HADCM3به همراه سه سناريوي مختلف
گرمايش جهاني به نامهاي  A2 ،A1Bو  B1استفاده گرديده و تغييرات آب و هوايي دو مؤلفهي دما و
بارش براي سه دوره  ،2011-2030دوره دوم  2020-2009و دوره سوم  2020-2022شبيهسازي
گرديده و اين تغييرات با مقادير پايه ( )1201-1220مقايسه شدهاند .در نهايت پس از شبيهسازي
مقادير بارش براي دهههاي آينده ،به بررسي تأثيرات اين افزايش يا كاهش بارش ،بر تغييرات كيفيت
آبهاي سطحي پرداخته شده است.
بحث
ارزیابی و صحت سنجی دادههاي شبیه سازي شده به وسیله دادههاي تجربی :مدل LARS-

 WGكه توانايي توليد مقادير فراسنجهاي دماي بيشينه و كمينه ،بارش و تابش را دارا است ،توسط
گروه پژوهشي پژوهشکده اقليم شناسي بر روي  23ايستگاه در ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است و
نتايج آن نشان ميدهد كه مدل از قدرت بااليي براي شبيهسازي فراسنجهاي نام برده برخوردار است
(بابائيان و همکاران .)121 :1322 ،از سوي ديگر مدل  HADCM3نيز با سناريوهاي  A2و  B2توسط
سياري و همکاران ( )1320كاليبره و اعتبارسنجي گرديد.
در اين مطالعه ،بهمنظور كاليبره كردن و اعتبارسنجي دقت مدل  ، LARS-WGابتدا يک سناريوي
حالت پايه دوره آماري  1222-2009تدوين و مدل  LARS-WGبراي اين دوره اجرا گرديد ،سپس
نتايج استخراج شده با مدل  LARS-WGكه شامل حداكثر و حداقل دماي روزانه ،بارش و انحراف
1- Babaiyan & Kown
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معيار آنها ميباشند ،با دادههاي  20ساله مشاهده شده در ايستگاه سينوپتيک گرگان (بهعنوان نماينده
حوضه گرگانرود) مقايسه شدند .اعتبارسنجي صحت مدل  LARS-WGاز طريق مقايسه بين دادههاي
آماري تجربي و دادههاي توليد شده توسط مدل  LARS-WGبا استفاده از آزمونهاي آماري و
نمودارهاي مقايسهاي انجام شد .با تحليل به دست آمده از آزمونهاي آماري (نظير آزمون دو نمونهاي
 Tزوجي( براي ايستگاه گرگان ،مالحظه ميشود كه تفاوت معناداري بين مقادير شبيهسازي شده به
وسيله مدل و مقادير واقعي آنها در سطح  0/09وجود ندارد .همچنين مقادير همبستگي پيرسن نشان
ميدهند .همچنين مقادير ضرايب همبستگي پيرسن نشان دهنده همبستگي معنيدار (در سطح )0/01
ميباشد .در شکل ( )2بهعنوان نمونه مقادير بارش توليدي توسط مدل و سناريوهاي سهگانه در مقايسه
با مقادير ديدهباني آورده شده است.

شکل  :2مقایسه بین دادههاي تجربی و شبیه سازي شده مؤلفهي بارش ،با سناریوهاي مختلف
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عليرغم اينکه تمام سناريوها ،از سطح اطمينان قابل قبولي در شبيهسازي دادهها برخوردار
ميباشند ،اما اين سناريوي  A2است كه با بيشترين ضريب همبستگي به ميزان  0/29باالترين سطح
اطمينان را نشان ميدهد و سناريوي  A1Bبا  0/23و سناريوي B1با  0/22بهترتيب در رتبههاي بعدي
از لحاظ سطح اطمينان و معناداري قرار دارند.
تأثیر تغییر اقلیم بر مؤلفههاي بارش و دما
در اين بخش در ابتدا به دليل اهميت مؤلفه دما در تغييرات گرمايش جهاني ،نوسانات اين مؤلفه به
وسيله  3سناريوي مورد نظر ،در قالب  3دوره شبيهسازي گرديد و تغييرات سناريوها در مقايسه با
يکديگر و همچنين نسبت به دوره مشاهداتي  1201-1220در شکل ( )3نشان داده شده است .آنچه از
خروجي سناريوهاي مختلف استنتاج ميشود ،وجود حداقل اختالف بين مقادير شبيهسازي شده اين
سه سناريو با يکديگر ميباشد ،اما به هر حال سناريوي  A1Bبا ميانگين كلي از سه دوره شبيهسازي
شده بيشترين مقدار افزايش دماي ساالنه را تا ميزان  12/32درجه سلسيوس نشان ميدهد و دو
سناريوي ديگر ميانگين  12/1درجه سلسيوس را نشان ميدهند ،اما ميانگين كلي هر سه سناريو براي
هر دوره گوياي افزايش ميانگين ساالنه دما به مقدار  12/2درجه سلسيوس در دوره  ، 2011-2030و
ميانگين  12/13درجه سلسيوس در دوره  2020-2009و در آخر ميانگين  12/12درجه سلسيوس
براي دورهي مطالعاتي  2020-2022ميباشد .نکته حائز اهميت وجود روند افزايش دما براي دهههاي
آينده نسبت به سال پايه ( )1201-1220ميباشد .به گونهاي كه ميانگين ساالنه دما براي دوره نام برده
عدد  19/92درجه سلسيوس محاسبه شده كه نسبت به تمام دورههاي شبيهسازي شده از حداقل مقدار
برخوردار بوده است .همچنين در مقايسه بين دادههاي شبيهسازي شده با دادههاي تجربي -1220
 ،1201بيشترين افزايش دما براي دوره گرم سال ،باالخص تابستان مشاهده ميگردد (شکل  .)3از آنجا
كه گرمترين دورههاي سال ،فصل تابستان ميباشد و شبيهسازيها از افزايش بيشتر مقدار دما براي اين
دوره اطالع ميدهند ،لذا اين امر ميتواند به طور دورهاي كيفيت آبهاي سطحي را تغيير دهد و از
آنجايي كه دما يکي از مهمترين پارامترهاي مؤثر در فرآيندهاي فتوسنتز و تبخير و تعرق گياهان
محسوب ميشود ،افزايش ميزان تبخير و تعرق و به دنبال آن افزايش نياز آبي از پيامدهاي حتمي
افزايش دما ،خصوصاً در فصول گرم سال (اواخر بهار و تابستان) كه مصادف با دورههاي مياني و پاياني
كشت گياهان زراعي در شرايط اقليمي ايران ميباشد .با توجه به الگوي افزايش دما كه در شکل ()3
نشان داده شده است ،ميزان اين افزايش بيش از فصول سرد بوده و افزايش نياز آبي مورد انتظار در
طول اين دوره نيز قابل توجه خواهد بود .لذا دسترسي به آب كافي و با كيفيت مناسب جهت آبياري به
منظور جلوگيري از بروز تنش آبي و كاهش محصول ضروري مينمايد.
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شکل  .9مقایسه مقادیر شبیه سازي شده ماهانه دما براي میانگین سالهاي (2200-2202 :)b( ،2211-2292 :)a
و ( ،2202-2232 :)cبا مقادیر پایه و تجربی سالهاي  1301-1332بوسیله مدل  HADCM3و سناریوهاي
مختلف گرمایش جهانی.

در قسمت بعد شبيهسازي تغييرات بارش براي هر سه سناريو و دورههاي مختلف مطالعاتي آورده
شده است (شکل  .)2از آنجا كه ضريب تغييرات بارش باال ميباشد ،لذا مقايسه خروجيهاي مختلف هر
سناريو براي دورهاي خاص در قالب يک شکل ،كيفيت پاييني دارد .اين عامل باعث گرديد كه تغييرات
بارش براي هر دوره و سناريوي خاص در مقايسه با دوره پايه ( )1201-1220در قالب نموداري جداگانه
آورده شود.
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شکل  .0مقایسه مقادیر شبیهسازي شده میانگین ماهانه بارش با مقادیر دوره پایه ( )1301-1332بوسیله مدل
 HADCM3و سناریوهاي مختلف گرمایش جهانی.

بعد از محاسبه ميانگين ساالنه بارش براي دوره مشاهداتي  ،1201-1220عدد  010ميليمتر
محاسبه گرديد ،اما آنچه شبيهسازيها براي سناريوها و دورههاي مطالعاتي مختلف نشان ميدهد
گوياي كاهش بارش براي دوره  2020-2022بوسيله سناريوي  B1تا سقف  102ميليمتر ،همچنين
كاهش ميانگين درازمدت بارش ساالنه براي دوره دوم  2020-2009به ميزان  121ميليمتر بوسيله
سناريوي  A2و اينکه كاهش مقدار بارش به ميزان  22ميليمتر براي دوره سوّم  2020-2022بوسيله
سناريوي  A1Bنسبت به دوره مشاهداتي 1201-1220ميباشد .بنابراين با استناد به نتايج موارد باال،
فراواني رخداد دورههاي كم بارش براي دوره سوم محتملتر ميباشد ،اما در مقايسه سناريوهاي مختلف
براي دوره اول ( )2011-2030بيشترين مقدار افزايش بارش با ميانگين ساالنه  992ميليمتر توسط
سناريوي  ،B1براي دوره دوم ( )2020-2009با مقدار  920ميليمتر براي سناريوي  A1Bو در آخر
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بيشترين مقدار بارش براي دوره سوم ( )2020-2022با مقدار عددي  290ميليمتر توسط سناريوي
 A2شبيهسازي گرديده است .در مقايسه ماهانه دادههاي شبيه سازي شده با مقادير مشاهداتي -1220
 ،1201آشکار ميگ ردد كه در مجموع سه دوره مشاهداتي ،باالترين فراواني رخداد بارشهاي ماهانه
كمتر از دوره پايه بهترتيب براي سناريوي  ،B1به تعداد  9بار رخداد در فصل زمستان ،براي سناريوي
 A2به طور مشترک در فصول بهار و پاييز به تعداد  0مرتبه و در نهايت براي سناريوي  A1Bبا  9دوره
رخداد در پاييز مشاهده ميگردد .پس اين موضوع دور از انتظار نيست كه در آينده فصول پاييز با
احتمال بيشتري در مقايسه با دورههاي ديگر سال با كاهش بارش نسبت به ديگر فصلهاي سال همراه
خواهند بود (شکل  .)2به هرحال آنچه دورنماي تغييرات اقليم آينده بر اساس سناريوهاي مختلف نشان
ميدهد ،افزايش ترساليها نسبت به دورههاي خشک است ،اما نبايد فراموش كرد كه اين افزايش بارش
را بايد در كنار افزايش دما تفسير نمود.
ارتباط سنجی بین دادههاي مشاهداتی بارش و کیفیت آبهاي سطحی
جهت شناسايي تغييرات كيفي آبهاي سطحي ،روند بلند مدت پارامترهاي فيزيکي و شيميايي در
طول سالهاي  1290-2009مورد ارزيابي قرار گرفت .اگر چه عوامل متعددي بر روي كيفيت منابع آب
سطحي تأثيرگذار هستند ،اما در اين ميان سهم بارش به عنوان يکي از مؤثرترين مؤلفهها غيرقابل
چشمپوشي است .بنابراين همبستگي ميان ميزان بارش ساالنه با ميزان عناصر و مؤلفههاي كيفي آب
نيز در طول دورهي مورد بررسي آزمون شد .همان طور كه در جدول ( )2مشاهده ميشود ،ميزان آنيون
و كاتيونها (به جز  )Kو نيز مجموع آنيونها و كاتيونهاي موجود در آب در طول زمان به طور
معناداري افزايش يافته است .با افزايش توأم قلياها ( mg ،Naو  )Caو نيز ميزان اسيدهاي قوي ( SO4و
 )Clتغيير معناداري در ميزان  pHدر آب رخ نداده است .همچنين در ميزان پتاسيم ،بيكربنات و
درصد سديم تغيير معناداري در طول بازه مورد بررسي صورت نگرفته و از بين پارامترهاي مورد ارزيابي
تنها در ميزان كربنات موجود در آب كاهش معنادار مشاهده شد.
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جدول  .2روند تغییرات پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب در طول دوره مورد ارزیابی ()1392-2222
عناصر و تركيبات

K

Na

mg

Ca

SO4

Cl

HCO3

CO3

r

0/21

0/20

0/90

0/22

0/22

0/29

0/19

-0/9

P-value

0/229

***0/002

***0/002

*0/022

***0/003

***0/003

0/302

***0/000

پارامترهاي كيفي

Sum.K

Sum.A

%Na

SAR

pH

EC

TDS

-

r

0/29

0/29

0/29

0/22

-0/12

0/22

0/29

-

P-value

***0/003

***0/003

0/111

***0/002

0/29

***0/002

***0/009

-

P: significance value .Trends are significant with *P< 0.10, **P < 0.05, ***P < 0.01

بر اساس جدول ( )3همبستگي منفي ميان ميزان بارش و پارامترهاي فيزيکي و شيميايي آب نشان
از رابطهي معکوس ميان مقدار بارش با مقادير عناصر و ويژگيهاي كيفي آب دارد .بهطوريكه با كاهش
مقدار ساالنهي بارش مقادير آنيونها و كاتيونها و نيز مجموع آنها در آب افزايش مييابد .به عبارت
ديگر ميزان امالح موجود در آب و به تبع آن  ECو  TDSافزايش مييابند .از بين امالح و تركيبات
مورد بررسي تنها مقدار كربنات همبستگي مثبت با ميزان بارش نشان داد كه به معني تأثيرپذيري
مستقيم اين تركيب از ميزان بارش ميباشد ،بهطوريكه با كاهش ميزان بارش از مقدار كربنات موجود
در آب كاسته خواهد شد .وجود رابطه معکوس ميان مقدار بارش ساالنه با  Naو  SARنشاندهنده
افزايش ميزان سديم در آب در صورت كاهش بارش است .از بين مؤلفههاي مورد ارزيابي ،تنها درصد
سديم با تغييرات بارش تغيير معناداري را نشان نميدهد.
جدول  .9همبستگی پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب با میزان بارش ساالنه ()1392-2222
عناصر و تركيبات

K

Na

mg

Ca

SO4

Cl

HCO3

CO3

r

-0/3

-0/32

-0/2

-0/22

-0/32

-0/33

-0/21

0/29

P value

*0/090

*0/092

***0/011

*0/023

**0/032

**0/022

***0/011

***0/009

پارامترهاي كيفي

Sum.K

Sum.A

%Na

SAR

pH

EC

TDS

-

r

-0/30

-0/30

-0/13

-0/22

0/30

-0/20

-0/20

-

P value

**

0/022

**

0/022

0/239

*

0/099

**

0/030

**

0/032

**

0/010

-

P: Significance Value .Trends are significant with *P< 0.10, **P < 0.05, ***P < 0.01

طبق نتايج همبستگيهاي مشاهده شده در جدول ( ،)3در صورت كاهش ميزان بارش EC ،و
 SARدر آب افزايش يافته و اين امر باعث افزايش شوري و تنزل كيفيت آب براي مقاصد آبياري خواهد
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شد .همان طور كه مشاهده ميشود با افزايش توأم قلياها و اسيدهاي موجود در آب در نتيجه كاهش
بارش pH ،كاهش يافته و به سمت اسيديته بيشتر ميل ميكند.
گمانهزنیهایی از عملکرد تأثیر تغییر اقلیم بر کیفیت آبهاي سطحی
در اين بخش رفتار و چگونگي تغييرات پارامترهاي كيفي و تركيبات شيميايي موجود در آب ،در
طول زمان و در مواجهه با كاهش يا افزايش پيشبيني شده ميزان بارش ،طي سه دوره زماني در آينده،
مورد مطالعه قرار گرفته است .عواملي نظير تغيير در ميزان و رژيم بارشها ،بينظمي بارش و افزايش
بارشهاي سيالبي ميتوانند با تأثير بر دبي پايه رودخانهها و فرسايش خاک و بستر رودخانهها منجر به
تغيير در خصوصيات فيزيکو -شيميايي آب رودخانهها گردند .بر اساس نتايج حاصل از جدول ( ،)3ميان
ميزان بارش با ميزان عناصر ،امالح ،شوري و  SARرابطهي معکوس وجود داشته و ميان ميزان بارش
با  pHرابطه مستقيم مشاهده ميشود .بر اين اساس و بر مبناي پيشبينيهاي بارش صورت گرفته
توسط سناريوهاي مورد بحث ،نحوهي تغييرات كيفيت آب تحت تأثير تغييرات ميزان بارش در
دورههاي آينده پيشبيني ميگردد .در دوره اول ( )2011-2030نتايج سناريوهاي  A1Bو  B1حاكي
از افزايش ميزان بارش و بهبود ويژگيهاي كيفي آب ميباشد .پيشبينيهاي سناريوهاي  A1Bو B1
براي دوره دوم ( )2020-2009نشان از افزايش ميزان بارش در فصل بهار و در نتيجه بهبود كيفيت آب
در اين دوره دارد .اما سناريوي  A2براي دوره دوم ( ،)2020-2009كاهش بارش و به تبع آن افزايش
امالح ،شوري SAR ،و تنزل كيفيت آب را طي اين دوره پيشبيني نموده است .سناريوي  A2دورههاي
خشک با بارش كمتر از دوره پايه ( )1201-1220را براي ماههاي مارس تا ژوئن در دوره دوم (-2009
 )2020پيشبيني مينمايد .سناريوي  B1افزايش ميزان بارش را در دوره اول ( )2011-2030نشان
داده ،لذا بر اساس نتايج اين سناريو پيشبيني ميشود كيفيت آب در اين دوره بهبود يابد .اين در حالي
است كه پيشبيني سناريوي  A2نشاندهندهي تغييرات دورهاي در ميزان بارش در دوره اول (-2030
 )2011بوده و بر اساس اين سناريو كيفيت آب نيز بهصورت دورهاي دستخوش تغيير ميگردد.
سناريوهاي  A1Bو  B1در دوره سوم ( )2020-2022كاهش ميزان بارش را نشان دادهاند .بنابر نتايج
اين سناريوها پيشبيني ميشود كه در طول اين دوره ميزان امالح و عناصر و در نتيجه شوري آب
افزايش يابد .به عالوه با افزايش ميزان  SARمحدوديت كيفي آب جهت مصارف كشاورزي افزايش
مييابد .بر اساس نتايج اين دو سناريو براي دوره سوم ( )2020-2022بيشترين ميزان كاهش بارش در
ماههاي فوريه تا ژوئن رخ ميدهد و انتظار تنزل كيفيت آب در اين ماهها ،در دوره زماني مذكور،
ميرود .بر خالف سناريوهاي  A1Bو  ،B1سناريوي  A2افزايش بارش را براي دوره سوم (-2022
 )2020پيشبيني نموده كه نشانگر بهبود كيفيت آب در اين دوره ميباشد.
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براي دورههاي زماني مورد بررسي يا پيشبيني ميشود كه در فصل پاييز بارشهايي كمتر از دوره
پايه ( )1201-1220رخ دهد و بنابراين در دهههاي آينده تنزل كيفيت آب رودخانه گرگانرود در اين
فصل از سال ،تحت تأثير منفي كاهش بارش ،دور از انتظار نخواهد بود .در بررسي نتايج حاصل از
سناريوها بين پيشبينيهاي سناريوهاي  A1Bو  B1توافق بسيار خوبي ديده ميشود .در حاليكه
پيشبيني سناريوي  A2در بسياري موارد نتايج دو سناريوي مذكور را تأييد نميكند .بهطوركلي
سناريوهاي  A1Bو  B1در دوره اول ( )2011-2030و دوره دوم ( )2020-2009نسبت به سناريوي
 A2خوشبينانهتر عمل كرده و دورههاي ترسالي بيشتر و در نتيجه بهبود كيفيت آب را پيشبيني
مينمايند .در حالي كه سناريوي  A2تنها در دوره سوم (( )2020-2022بر خالف دو سناريوي ديگر)
افزايش بارش و بهبود كيفيت آب را نشان ميدهد.
نتیجهگیري
افزايش دماي جهاني و تغييرات ناشي از آن ميتواند روند بارش را در نقاط مختلف كره زمين دچار
دگرگوني كند ،كه يکي از پيامدهاي تغيير كميت بارش ،تأثيرگذاري آن بر كيفيت منابع آبي ،باالخص
منابع آبهاي سطحي ميباشد .با توجه به افزايش جمعيت كشور و نياز روز افزاون به منابع آب سالم و
كافي جهت شرب و كشاورزي ،ارزيابي تأثير تغيير اقليم بر نوسانات بارش و ارتباط سنجي اين تغييرات
در ارتباط با كيفيت آبهاي سطحي در حوضههاي آبريز امري ضروري و انکار ناپذير است.
نتايج بررسي دما در اين پژوهش ،حداقل اختالف را بين مقادير شبيهسازي شده و سه سناريو با
يکديگر نشان ميدهند .سناريوي  A1Bبا ميانگين كلي از سه دوره شبيهسازي شده بيشترين مقدار
افزايش دماي ساالنه را تا ميزان  12/32درجه سلسيوس و دو سناريوي ديگر ميانگين  12/1درجه
سلسيوس را نشان ميدهند و اين در حالي است كه ميانگين ساالنه دما در دوره مشاهداتي 19/92
درجه سلسيوس ميباشد .در ارتباط با بارش در دورههاي اول و دوم سناريوهاي  A1Bو  B1افزايش و
در دوره سوم كاهش اين مؤلفه را نشان ميدهند .سناريو  A2براي دورههاي اوّل و دوم تغيير دورهاي
بارش و براي دوره سوم افزايش بارش را پيشبيني ميكند .به طور كلي با كاهش مقدار ساالنهي بارش
مقادير آنيونها و كاتيونها و نيز مجموع آنها و به عبارت ديگر ميزان امالح موجود در آب و به تبع آن
 ECو  TDSافزايش مييابند .از بين امالح و تركيبات مورد بررسي تنها مقدار كربنات همبستگي مثبت
با ميزان بارش نشان داد كه به معني تأثيرپذيري مستقيم اين تركيب از ميزان بارش ميباشد ،بهطوري
كه با كاهش مي زان بارش از مقدار كربنات موجود در آب كاسته خواهد شد .وجود رابطه معکوس ميان
مقدار بارش ساالنه با  Naو  SARنشاندهندهي افزايش ميزان سديم در آب در صورت كاهش بارش
است .كه افزايش در ميزان سديم و نسبت جذبي سديم در طول دورههاي كم باران ميتواند منجر به
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تنزل كيفيت و كاهش نفوذپذيري خاک گردد .لذا از ديدگاه كشاورزي اين امر به همراه افزايش ميزان
شوري ميتواند محدوديتهايي را براي آبياري ايجاد نمايد .بهطوريكه در طول دورههاي خشکي با
افزايش  ECاز مطلوبيت آب كاسته شده و قابليت كاربرد آب براي مقاصد شرب و كشاورزي محدودتر
ميشود (ويلکاكس .)1222 ،1همچنين با افزايش توأم قلياها و اسيدهاي موجود در آب در نتيجهي
كاهش بارش pH ،كاهش يافته و به سمت اسيديته بيشتر ميل ميكند.
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