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 چکیده 

هاي خشک، هاي خشک، هاي کارستی منعکس کننده دورههاي کارستی منعکس کننده دورههاي کارستی به عنوان مخازن بزرگ طبیعی بارندگی عمل کرده و دبی چشمههاي کارستی به عنوان مخازن بزرگ طبیعی بارندگی عمل کرده و دبی چشمهآبخوانآبخوان
یزان. با توجه به اهمیت فراوان منابع کارست، لزوم شناخت و مطالعه عوامل مـوثر در میـزانباشندباشندتر و تغییرات درازمدت بارشی میتر و تغییرات درازمدت بارشی می موثر در م بدهی آبـدهی   . با توجه به اهمیت فراوان منابع کارست، لزوم شناخت و مطالعه عوامل  آ

باد در اي برخوردار است. به منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی سراب هاي کارستی خـرم آبـاد در ها از اهمیت ویژهها از اهمیت ویژهآنآن خرم آ اي برخوردار است. به منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی سراب هاي کارستی 
نوان پارامتر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آبـاد بـه عنـوان 2727از از  وو  ) از طریق روش گام به گام استاندارد) از طریق روش گام به گام استانداردJMP4محیط نرم افزارآماري جام(محیط نرم افزارآماري جام( به ع باد  پارامتر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آ

درصد درصد   9595و سطح اعتماد و سطح اعتماد   00//0505با آلفاي با آلفاي   آخرآخرمستقل و میزان دبی ساالنه هر سراب به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. درمستقل و میزان دبی ساالنه هر سراب به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. در  متغیرهايمتغیرهاي
باد سراب کارستی شهر خرم آباد با متغیرهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آبـاد   44معادله همبستگی بین میزان آبدهی ساالنه و فصلی معادله همبستگی بین میزان آبدهی ساالنه و فصلی  سراب کارستی شهر خرم آباد با متغیرهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آ

بهره گیري بهره گیري   GCM  گردش عمومیگردش عمومی  هايهايآتی از نتایج مدلآتی از نتایج مدل  هايهايي پیش بینی دما و بارش این شهر در دههي پیش بینی دما و بارش این شهر در دههبه دست آمد.در مرحله بعد برابه دست آمد.در مرحله بعد برا
مدل گردش عمومی انجام گرفت و این مـدل   هايهاي) بر روي نتایج مدل) بر روي نتایج مدلDownscalingفرایند ریزگردانی (فرایند ریزگردانی (  LARS-WGشد. با اجراي  مدل شد. با اجراي  مدل  گردش عمومی انجام گرفت و این 

شی در نتایج کلی حـاکی از رونـد کاهشـی در  تحلیل شد.تحلیل شد.  ARC-GISووExcel خروجی آن توسط نرم افزارهاي خروجی آن توسط نرم افزارهاي   براي آینده منطقه اجرا شد وبراي آینده منطقه اجرا شد و ند کاه حاکی از رو نتایج کلی 
 معادلـه هـاي رگرسـیونی،با توجه به ضرایب به دسـت آمـده از میزان بارندگی ها و افزایش در میزان دماهاي این شهرستان می باشد. میزان بارندگی ها و افزایش در میزان دماهاي این شهرستان می باشد. 

، معدل بارش زمستان سال آبـی جـاري در رتبـه اول و شهر خرم آبادهاي کارستی سراب 4مهمترین متغیر هاي بارشی موثر در آبدهی 
هـاي کارسـتی ، دماهـاي حـداقل سراباین قرار دارد. مهمترین پارامترهاي دمایی موثر در آبدهی   بارش پاییز سال آبی قبلبارش پاییز سال آبی قبلپس از آن 

مهانـد در برنامـهبدست آمده می توبدست آمده می تو  هايهايتحلیلتحلیلفصلی (به ترتیب شامل دماهاي حداقل زمستان،بهار و تابستان ) بوده اند.  ند در برنا مدت بلنـد مـدت   هايهايا ند  بل
 توسعه در بعد کشاورزي و منابع آب مد نظر قرارگیرد.توسعه در بعد کشاورزي و منابع آب مد نظر قرارگیرد.

 

   .پارامتر اقلیمیپارامتر اقلیمی مدل همبستگی رگرسیونی،مدل همبستگی رگرسیونی، تغییر اقلیم، سراب کارستی، میزان آبدهی،تغییر اقلیم، سراب کارستی، میزان آبدهی، کلیدي:کلیدي: هايهايواژهواژه
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 مقدمه 
هاي خشک، هاي خشک، هاي کارستی منعکس کننده دورههاي کارستی منعکس کننده دورههاي کارستی به عنوان مخازن بزرگ طبیعی بارندگی عمل کرده و دبی چشمههاي کارستی به عنوان مخازن بزرگ طبیعی بارندگی عمل کرده و دبی چشمهآبخوانآبخوان

نتباشند(اسمیت و هنـتتر و تغییرات درازمدت بارشی میتر و تغییرات درازمدت بارشی می خوان). دبـی آبخـوان20102010،،باشند(اسمیت و ه بی آب گیهـاي کارسـتی از اقلـیم، ویژگـی). د لیم، ویژ ستی از اق مینهـاي زمـینهاي کار سی و شناسـی و هاي ز شنا
سعههاي کارستی به نوسانات بـارش توسـط میـزان توسـعه) و واکنش سیستم) و واکنش سیستم20092009پذیرد(فیوریلو،پذیرد(فیوریلو،ژئومورفولوژي کارست تاثیر میژئومورفولوژي کارست تاثیر می یزان تو سط م بارش تو فتگی فتگی یایـا  هاي کارستی به نوسانات 

قههـاي مجرایـی و افشـان طبقـههاي کارستی را در دو دسته سیستمهاي کارستی را در دو دسته سیستمتوان سیستمتوان سیستمسیستم کارستی کنترل شده و بر این اساس میسیستم کارستی کنترل شده و بر این اساس می شان طب یی و اف ندي بنـدي هاي مجرا ب
سانات هاي افشان، زمـان واکـنش بـه نوسـانات هاي با سامانه مجرایی، واکنش به بارش در زمان کوتاه رخ داده اما در سیستمهاي با سامانه مجرایی، واکنش به بارش در زمان کوتاه رخ داده اما در سیستمنمود. در سیستمنمود. در سیستم به نو کنش  مان وا هاي افشان، ز

 تر است. تر است. بارش طوالنیبارش طوالنی
قرار اي در سطح جهان مـورد توجـه قـرار هاي طبیعی به طور فزایندههاي طبیعی به طور فزایندهرفع نیاز جوامع انسانی و اکوسیستمرفع نیاز جوامع انسانی و اکوسیستم  برايبرايامروزه نیاز به تامین آب، امروزه نیاز به تامین آب،  جه  مورد تو اي در سطح جهان 
سیبهاي کارستی در مناطق نیمه خشک در برابر تغییرات اقلیمی بسـیار آسـیب). آبخوان). آبخوان20112011گرفته است(گوندو همکاران،گرفته است(گوندو همکاران، سیار آ ستند، پـذیر هسـتند، هاي کارستی در مناطق نیمه خشک در برابر تغییرات اقلیمی ب پذیر ه

مع هاي اصلی بسیاري از جوامـع یفی منابع آب کارست و حفاظت از آنها در طی دو دهه گذشته در لیست اولویتیفی منابع آب کارست و حفاظت از آنها در طی دو دهه گذشته در لیست اولویتبنابراین ارزیابی کمی و کبنابراین ارزیابی کمی و ک هاي اصلی بسیاري از جوا
 ). ). 20072007قرار گرفته است(پاول و همکاران،قرار گرفته است(پاول و همکاران،

تغییر در تغییر در   توان در موارد زیر خالصه نمود:توان در موارد زیر خالصه نمود:به طور کلی اثرات پدیده تغییرات اقلیم و گرم شدن جهان بر هیدرولوژي و منابع آب را میبه طور کلی اثرات پدیده تغییرات اقلیم و گرم شدن جهان بر هیدرولوژي و منابع آب را می
، شدت، فرم و زمان بارش ، تغییر در حجم، زمان و مدت رواناب،  باال آمدن سطح آب اقیانوسها، کاهش ذخایر برفی در کوهستانها، ، شدت، فرم و زمان بارش ، تغییر در حجم، زمان و مدت رواناب،  باال آمدن سطح آب اقیانوسها، کاهش ذخایر برفی در کوهستانها، مدتمدت

بود و ها و مخازن سدها و تشـدید مسـئله کمبـود و تغییر در نرخ تبخیر و تعرق از سطح گیاهان ، تغییر و افزایش نرخ تبخیر از سطح دریاچهتغییر در نرخ تبخیر و تعرق از سطح گیاهان ، تغییر و افزایش نرخ تبخیر از سطح دریاچه سئله کم شدید م ها و مخازن سدها و ت
-حیاتی و زندگی آبزیان و خطر مرگ و میر ماهیحیاتی و زندگی آبزیان و خطر مرگ و میر ماهی  هايهايها و تاثیر آن بر اکوسیستمها و تاثیر آن بر اکوسیستمها و رودخانهها و رودخانهدماي آب دریاچهدماي آب دریاچههدر رفت آب ، افزایش هدر رفت آب ، افزایش 

یان هاي حساس به دما ، افزایش تقاضاي آب شهري در پی افزایش دماي هوا ، احتمال کاهش تولید برقـابی بخـاطر تغییـر الگـوي جریـان  گوي جر یر ال خاطر تغی قابی ب هاي حساس به دما ، افزایش تقاضاي آب شهري در پی افزایش دماي هوا ، احتمال کاهش تولید بر
لت سیاست بهره برداري از مخازن سدها ، تغییـر در تقاضـاي آب زیسـت محیطـی بـه علـت رودخانه ورودي به سدها و به دنبال آن تغییر رودخانه ورودي به سدها و به دنبال آن تغییر  به ع طی  ست محی ضاي آب زی یر در تقا سیاست بهره برداري از مخازن سدها ، تغی

یدهافزایش شوري در پی افزایش تبخیر و باالآمدن سطح آب اقیانوسها ، افزایش کوتاه مدت سطح آب در سواحل در اثر پدیـده ند  ی ماننـد  هایهایافزایش شوري در پی افزایش تبخیر و باالآمدن سطح آب اقیانوسها ، افزایش کوتاه مدت سطح آب در سواحل در اثر پد ی مان
El-Nino   و وLa-Nino    قلیمی آن می باشد.قلیمی آن می باشد.و تغییر مسیر گردش آب در اقیانوسها و پیامدهاي او تغییر مسیر گردش آب در اقیانوسها و پیامدهاي ا 

-دهنه سراب به نامدهنه سراب به نام  چهارچهاردرصد) به وسیله درصد) به وسیله 7575در محدوده شهر خرم آباد عمده تخلیه آبهاي زیرزمینی از آبخوانهاي کارستی (حدود در محدوده شهر خرم آباد عمده تخلیه آبهاي زیرزمینی از آبخوانهاي کارستی (حدود 
ین هدف اصلی در این تحقیق بررسی و تعیین اثـرات تغییـر اقلـیم بـر آبـدهی ایـن   گردآب سنگی می باشد.گردآب سنگی می باشد.و و   مطهري،کیو مطهري،کیو   هاي گلستان،هاي گلستان، بدهی ا بر آ لیم  یر اق ثرات تغی هدف اصلی در این تحقیق بررسی و تعیین ا

قات در زمینه بررسـی تـاثیر تغییـر اقلـیم بـر منـابع آب تحقیقـات   کارستی در راستاي مدیریت ریسک این منابع آبی می باشد.کارستی در راستاي مدیریت ریسک این منابع آبی می باشد.  هايهايسرابسراب نابع آب تحقی بر م لیم  یر اق تاثیر تغی سی  در زمینه برر
 توان به موارد زیر اشاره کرد : توان به موارد زیر اشاره کرد : متعددي در سطح جهان و تا حدودي ایران انجام شده که در این زمینه میمتعددي در سطح جهان و تا حدودي ایران انجام شده که در این زمینه می

دانشمند فرانسوي ثابت نمود  منشأ آبهاي زیر زمینی بارندگی است دانشمند فرانسوي ثابت نمود  منشأ آبهاي زیر زمینی بارندگی است   ))16081608-16801680از زمانی که در سده هفدهم میالدي پیر پرالت  (از زمانی که در سده هفدهم میالدي پیر پرالت  (
سالی  ). در مروري بر تعاریف خشکسـالی  13741374زیرزمینی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.(کردوانی زیرزمینی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.(کردوانی   هايهاي، ارتباط بین بارش و سطح سفره، ارتباط بین بارش و سطح سفره ). در مروري بر تعاریف خشک

شود ، باید در آگاهی از خشکسالی در نظر گرفتـه شـود ،   ) به آب زیر زمینی تنها به عنوان یکی از پارامترهائی که) به آب زیر زمینی تنها به عنوان یکی از پارامترهائی که19851985از ویلهیت و گالنش( از ویلهیت و گالنش(  ته  باید در آگاهی از خشکسالی در نظر گرف
هاي اقلیمی انجام شده است ، می توان به کارهـاي   هايهاياشاره شده است. از نمونه کارهاي دیگري که در ارتباط با منابع آب زیرزمینی و دادهاشاره شده است. از نمونه کارهاي دیگري که در ارتباط با منابع آب زیرزمینی و داده اقلیمی انجام شده است ، می توان به کار

مان د، موازنه آب را در کشور  عمـان ) به روش میزان شارژ مجد) به روش میزان شارژ مجد19951995) اشاره نمود.همین طور استرکامپ و همکاران ( ) اشاره نمود.همین طور استرکامپ و همکاران ( 19721972وو  19791979ماتر ( ماتر (  د، موازنه آب را در کشور  ع
) فقط بخش کوچکی به آب زیر زمینی اختصاص دارد.در ) فقط بخش کوچکی به آب زیر زمینی اختصاص دارد.در     20002000و ابوظبی بسط دادند.در بررسی تعاریف خشکسالی از تات و گوستارد (و ابوظبی بسط دادند.در بررسی تعاریف خشکسالی از تات و گوستارد (

گر . اگـر )ارایه شده است )ارایه شده است   20002000ادبیات ،تعاریف وقوع خشکسالی آب زیرزمینی کمیاب است. تنها تعریف جامع توسط وان لنین و پیترز  ( ادبیات ،تعاریف وقوع خشکسالی آب زیرزمینی کمیاب است. تنها تعریف جامع توسط وان لنین و پیترز  (  . ا
ند. در یک دوره معین سطح آب زیر زمینی به زیر سطح بحرانی برسدکه منجر به نتایج مخرب شـود ،خشکسـالی آب زیـر زمینـی گوینـد.  نی گوی یر زمی سالی آب ز شود ،خشک در یک دوره معین سطح آب زیر زمینی به زیر سطح بحرانی برسدکه منجر به نتایج مخرب 

شور از دیگر کارهاي انجام شده مرتبط با موضوع ارائه شـده مـی تـوان بـه ارزیـابی تغییـرات اقلیمـی کشـور  ).).20002000هیسدال و تاالکسن، هیسدال و تاالکسن، (( می ک یرات اقلی یابی تغی به ارز توان  می  شده  از دیگر کارهاي انجام شده مرتبط با موضوع ارائه 
قادیر لب یک پروژه انجام شده است و گزارش آن منتشر شده است اشاره کرد.در مطالعه مـذکور تمـامی مقـادیر ) که در قا) که در قا20072007جنوبی (جنوبی (کرهکره مامی م مذکور ت لب یک پروژه انجام شده است و گزارش آن منتشر شده است اشاره کرد.در مطالعه 

روزانه بارش، تابش، دماي حداقل و حداکثر براي ده ایستگاه سینوپتیک کره جنوبی شامل بوسان، چجو، چونگ جو، چون جو، تگو، داي روزانه بارش، تابش، دماي حداقل و حداکثر براي ده ایستگاه سینوپتیک کره جنوبی شامل بوسان، چجو، چونگ جو، چون جو، تگو، داي 
مدل در تولیـد شـد. ایـن مـدل در   20492049تا تا   20102010براي دوره براي دوره   LARS–WGه از مدل ه از مدل جون، اینچون، کانگ نیونگ، کونگ جو و سئول با استفادجون، اینچون، کانگ نیونگ، کونگ جو و سئول با استفاد ین  شد. ا ید  تول

قوع ) بمنظور بررسی پتانسـیل اثـرات تغییـر اقلـیم آینـده روي وقـوع 20142014و همکاران(و همکاران(  Loucasاي بکارگرفته می شود. اي بکارگرفته می شود. مقیاس زمانی دههمقیاس زمانی دهه نده روي و لیم آی یر اق ثرات تغی سیل ا ) بمنظور بررسی پتان
ستفاده انجام دادند . در این تحقیق که با اسـتفاده   جریانات سیالبی تحقیقی را در دو حوضه کوهستانی واقع در دو ناحیه اقلیمی مختلف کاناداجریانات سیالبی تحقیقی را در دو حوضه کوهستانی واقع در دو ناحیه اقلیمی مختلف کانادا انجام دادند . در این تحقیق که با ا

از یک مدل حوضه آبخیزانجام شد هنگام شبیه سازي تغییراتی را در دما، بارش، پوشش گیاهی، پوشش ابري و سایر پارامترهاي دخیل از یک مدل حوضه آبخیزانجام شد هنگام شبیه سازي تغییراتی را در دما، بارش، پوشش گیاهی، پوشش ابري و سایر پارامترهاي دخیل 
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ر از حال حاضر خواهد شد ر از حال حاضر خواهد شد نتایج نشان داد که اقلیم آینده در دو حوضه مورد مطالعه مرطوب تر و گرم تنتایج نشان داد که اقلیم آینده در دو حوضه مورد مطالعه مرطوب تر و گرم ت  00در تولید سیالب بوجود آوردنددر تولید سیالب بوجود آوردند
قوع بارانی ساحلی اتفاق خواهد اقتاد همچنین تحلیل ها نشان دادند رویهم رفته بزرگی و فراوانی وقـوع   هايهايو اکثریت وقایع سیل در حوضهو اکثریت وقایع سیل در حوضه بارانی ساحلی اتفاق خواهد اقتاد همچنین تحلیل ها نشان دادند رویهم رفته بزرگی و فراوانی و

بسیالبها در بعضی ازحوضه ها افزایش پیدا می کند. نامبردگان براساس این یافته ها عملیات مدیریتی مختلـف را بـراي غلبـه بـ به  براي غل لف را  ثرات ر اثـرات سیالبها در بعضی ازحوضه ها افزایش پیدا می کند. نامبردگان براساس این یافته ها عملیات مدیریتی مخت ر ا
 تغییر اقلیم آینده در دو حوضه مورد مطالعه پیشنهاد کردند.تغییر اقلیم آینده در دو حوضه مورد مطالعه پیشنهاد کردند.

شات اقلیمی مورد نیاز بـراي کالیبراسـیون و ارزیـابی مـدلهاي هیـدرولوژي دمـا و بـارش اسـت کـه از گزارشـات   هايهايمهم ترین وروديمهم ترین ورودي که از گزار ست  بارش ا ما و  یدرولوژي د مدلهاي ه یابی  سیون و ارز براي کالیبرا اقلیمی مورد نیاز 
کار رابی لیونگ با عنوان بررسی اثرات تغییر کار رابی لیونگ با عنوان بررسی اثرات تغییر )  می تواند استخراج شود.)  می تواند استخراج شود.Rcmاي و یا به طور متناوب از مدلهاي اقلیم منطقه اي (اي و یا به طور متناوب از مدلهاي اقلیم منطقه اي (مشاهدهمشاهده

) با عنوان شبیه سازي به وسیله ) با عنوان شبیه سازي به وسیله 20052005) و مطالعه کوتالرسکی و همکاران() و مطالعه کوتالرسکی و همکاران(20062006اقلیم بر قسمت باالیی حوضه رودخانه می سی سی پی(اقلیم بر قسمت باالیی حوضه رودخانه می سی سی پی(
یین ) با عنوان تعیـین 20072007مدلهاي اقلیمی منطقه اي به عنوان ورودي مدلهاي کاربردي هواشناسی،همچنین مطالعه کار هادسون و جونز (مدلهاي اقلیمی منطقه اي به عنوان ورودي مدلهاي کاربردي هواشناسی،همچنین مطالعه کار هادسون و جونز ( ) با عنوان تع

هایی هستند که در راستاي موضوع ارائه شده می باشند.در هایی هستند که در راستاي موضوع ارائه شده می باشند.در اثرات تغییر اقلیم بر تخلیه آب زیرزمینی و رواناب سطحی در اوگاندا پژوهشاثرات تغییر اقلیم بر تخلیه آب زیرزمینی و رواناب سطحی در اوگاندا پژوهش
کرد.در کـرد.در   ) با عنوان اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشور اشاره) با عنوان اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب کشور اشاره13821382ارتباط با موضوع ارائه شده در کشور ایران می توان به کار منتظري(ارتباط با موضوع ارائه شده در کشور ایران می توان به کار منتظري(
لف انجام پذیرفته و نتایج حاصل از آن در سناریوهاي مختلـف   Magiccاین پژوهش ، بررسی آمار و اطالعات مو جود با استفاده از نرم افزار این پژوهش ، بررسی آمار و اطالعات مو جود با استفاده از نرم افزار  انجام پذیرفته و نتایج حاصل از آن در سناریوهاي مخت

لیم، )در تحقیقی با عنوان مدلهاي هیـدرولوژي و تغییـرات اقلـیم، 13781378مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناصري(مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ناصري(  21002100در افق زمانی در افق زمانی  یرات اق یدرولوژي و تغی )در تحقیقی با عنوان مدلهاي ه
با ییرات اقلیم بر روي رواناب و ذخیره آب خاك در دو حوضه آبریز بـا خصوصـیات هیـدرولوژیکی و زمـین شناسـی متفـاوت بـا اثرات تغاثرات تغ فاوت  سی مت مین شنا یدرولوژیکی و ز صیات ه با خصو ییرات اقلیم بر روي رواناب و ذخیره آب خاك در دو حوضه آبریز 

ست..مورد مطالعه قرار گرفته اسـت..  SAC-SMA   , ,BROOK 90رواناب رواناب   –استفاده از دو مدل بارش استفاده از دو مدل بارش  ید(مریـد(  کارکـار  مورد مطالعه قرار گرفته ا یابی بـا عنـوان  ارزیـابی   ))13851385مر نوان  ارز با ع
هاي ) با عنوان بررسی حجم دینامیکی سراب هـاي 13871387رود ،زیودار(رود ،زیودار(مطالعه موردي: حوضه زایندهمطالعه موردي: حوضه زایندهریسک تغییر اقلیم وتاثیر آن بر منابع آب ریسک تغییر اقلیم وتاثیر آن بر منابع آب  ) با عنوان بررسی حجم دینامیکی سراب 

ئه کارستی در دوره خشکسالی (مطالعه موردي سراب هاي گرداب سنگی ،کیو،گلستان و مطهري) را می تـوان در راسـتاي موضـوع ارائـه  ضوع ارا ستاي مو توان در را کارستی در دوره خشکسالی (مطالعه موردي سراب هاي گرداب سنگی ،کیو،گلستان و مطهري) را می 
 شده قلمداد کرد.شده قلمداد کرد.

 
  هامواد و روش

 عهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطال
قرار عرض شـمالی قـرار 33,3033,30تا تا   33,1533,15طول شرقی و طول شرقی و 48,3048,30و و 48,1548,15شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان در بین طول جغرافیاییشهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان در بین طول جغرافیایی شمالی  عرض 

غرب کیلومتري غـرب   491491عرض شمالی قرار دارد. این شهر در فاصله عرض شمالی قرار دارد. این شهر در فاصله   32,1732,17طول شرقی طول شرقی   48,1648,16مرکز شهرستان در مختصات مرکز شهرستان در مختصات   گرفته است.گرفته است.   کیلومتري 
حدود قرار دارد. در محدوده شهر خرم آباد عمده تخلیه آبهاي زیرزمینی از آبخوانهـاي کارسـتی (حـدود تهران و در مسیر جاده تهران و اهواز تهران و در مسیر جاده تهران و اهواز  ستی ( هاي کار قرار دارد. در محدوده شهر خرم آباد عمده تخلیه آبهاي زیرزمینی از آبخوان

 گردآب سنگی می باشد.گردآب سنگی می باشد.و و   هاي گلستان،مطهري،کیو هاي گلستان،مطهري،کیو دهنه سراب به نامدهنه سراب به نام  چهارچهاردرصد) به وسیله درصد) به وسیله 7575

 
 ): موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد1شکل(
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 روش تحقیق :
  هايهايهیدرومتري  سرابهیدرومتري  سراب  هايهايآباد و دادهآباد و دادهایستگاه سپنوپتیک شهر خرمایستگاه سپنوپتیک شهر خرم  )1978-2014(سالسال  3366هواشناسی هواشناسی هاي هاي در این تحقیق از دادهدر این تحقیق از داده

شت میزان برداشـت ،،ها و افزایش دقت کار ها و افزایش دقت کار کارستی این شهر(در همان دوره آماري) ، استفاده گردید. براي محاسبه واقعی میزان دبی سرابکارستی این شهر(در همان دوره آماري) ، استفاده گردید. براي محاسبه واقعی میزان دبی سراب میزان بردا
یزان گیرند، از شرکت آب و فاضـالب اخـذ و بـه میـزان ر مورد استفاده قرار میر مورد استفاده قرار میهاي مطهري و گلستان، که جهت آب شرب شههاي مطهري و گلستان، که جهت آب شرب شهآب از چشمهآب از چشمه به م خذ و  ضالب ا گیرند، از شرکت آب و فا

لرستان اضافه گردیده است. در گام نخست براي حصول اطمینان از تصادفی بودن و لرستان اضافه گردیده است. در گام نخست براي حصول اطمینان از تصادفی بودن و مقادیر ثبت شده دبی، توسط شرکت آب منطقه ايمقادیر ثبت شده دبی، توسط شرکت آب منطقه اي
به بارش انجام گرفـت . بـه   هايهايآزمون همگنی ران تست براي دادهآزمون همگنی ران تست براي داده  Spssمورد استفاده در محیط نرم افزار مورد استفاده در محیط نرم افزار   هايهايیا عدم وجود روند در دادهیا عدم وجود روند در داده فت .  بارش انجام گر

جام(منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی سراب هاي کارستی خرم آبـاد در محـیط نـرم افزارآمـاري جـام( ماري  نرم افزارآ حیط  باد در م ) از ) از JMP4منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی سراب هاي کارستی خرم آ
ستفاده ستگاه سینوپتیک خـرم آبـاد اسـتفاده ) واز پارامترهاي اقلیمی ای) واز پارامترهاي اقلیمی ایStandard regression stepweiseطریق روش گام به گام استاندارد(طریق روش گام به گام استاندارد( باد ا خرم آ ستگاه سینوپتیک 

صلی درصد ضریب همبستگی بین میزان آبـدهی سـاالنه و فصـلی   9595(پنج صدم درصد) و سطح اعتماد (پنج صدم درصد) و سطح اعتماد   00//0505گردید . در نهایت با آلفاي گردید . در نهایت با آلفاي  ساالنه و ف بدهی    44درصد ضریب همبستگی بین میزان آ
 سراب کارستی شهرستان خرم آباد با متغیرهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد به دست آمدسراب کارستی شهرستان خرم آباد با متغیرهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک خرم آباد به دست آمد

جراي  بهره گیري شد و بـا اجـراي    GCMگردش عمومی گردش عمومی   هايهايآتی از نتایج مدلآتی از نتایج مدل  هايهايش این شهر در دههش این شهر در دههسپس براي پیش بینی دما و بارسپس براي پیش بینی دما و بار با ا بهره گیري شد و 
نده گردش عمومی انجام گرفت و ایـن مـدل بـراي آینـده   هايهاي)  بر روي نتایج مدل)  بر روي نتایج مدلDownscalingفرایند ریزگردانی (فرایند ریزگردانی (  LARS-WGمدل مدل  براي آی مدل  ین  گردش عمومی انجام گرفت و ا

ما آتی میزان بارش و دمـا   هايهايل شد.بدین ترتیب طی دههل شد.بدین ترتیب طی دههتحلیتحلی  ARC-GISووExcell خروجی آن توسط نرم افزارهاي خروجی آن توسط نرم افزارهاي   منطقه اجرا شد ومنطقه اجرا شد و آتی میزان بارش و د
 وکال روند تغییر اقلیم در منطقه خرم آباد برآورد و مورد ارزیابی قرار گرفت.وکال روند تغییر اقلیم در منطقه خرم آباد برآورد و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
  نتایج و بحث

 تعیین متغیرهاي اقلیمی موثر در میزان دبی ساالنه سرابها : -
می پـارامتر اقلیمـی   2727سراب هاي  کارستی شهرستان خرم آباد سراب هاي  کارستی شهرستان خرم آباد   به منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی ساالنهبه منظور بررسی و تعیین پارامترهاي اقلیمی مرتبط با آبدهی ساالنه پارامتر اقلی

بی شامل ( مجموع بارش سال آبی قبل ،بارش بهار سال آبی قبل،بارش زمستان سال آبی قبل، بارش پاییز سال آبی قبل،بـارش سـال آبـی  سال آ بارش  شامل ( مجموع بارش سال آبی قبل ،بارش بهار سال آبی قبل،بارش زمستان سال آبی قبل، بارش پاییز سال آبی قبل،
االنه،معدل دماي فصل پاییز، االنه،معدل دماي فصل پاییز، جاري،بارش بهارسال آبی جاري، بارش پاییزسال آبی جاري، بارش زمستان سال آبی جاري، معدل دماي سجاري،بارش بهارسال آبی جاري، بارش پاییزسال آبی جاري، بارش زمستان سال آبی جاري، معدل دماي س

پاییز، معدل دماي فصل زمستان، معدل دماي فصل بهار، معدل دماي فصل تابستان، معدل دماي حداقل ساالنه، معدل دمـاي حـداقل پـاییز،  حداقل  ماي  معدل دماي فصل زمستان، معدل دماي فصل بهار، معدل دماي فصل تابستان، معدل دماي حداقل ساالنه، معدل د
حداکثر معدل دماي حداقل زمستان، معدل دماي حداقل بهار، معدل دماي حداقل تابستان، معدل دماي حداکثر ساالنه، معدل دمـاي حـداکثر  ماي  معدل دماي حداقل زمستان، معدل دماي حداقل بهار، معدل دماي حداقل تابستان، معدل دماي حداکثر ساالنه، معدل د

حداکثر ز، معدل دماي حداکثر زمستان، معدل دماي حداکثر بهار ، معدل دماي حداکثر تابستان، متوسط دماي زمستان سال قبل، حـداکثر پاییپایی ز، معدل دماي حداکثر زمستان، معدل دماي حداکثر بهار ، معدل دماي حداکثر تابستان، متوسط دماي زمستان سال قبل، 
سته مطلق دما،حداقل مطلق دما،تعداد روزهاي یخبندان) به عنوان متغیرهاي مستقل و میزان دبی ساالنه هر سراب به عنوان متغیر وابسـته  مطلق دما،حداقل مطلق دما،تعداد روزهاي یخبندان) به عنوان متغیرهاي مستقل و میزان دبی ساالنه هر سراب به عنوان متغیر واب

 به شرح زیر می باشد:به شرح زیر می باشد:در نظر گرفته شد که نتایج در نظر گرفته شد که نتایج 
 

 سراب کیو -
ماي پارامتر اقلیمی شامل بارش زمستان سال آبی جاري ، بارش زمستان سال آبی قبل، معدل بـارش سـال آبـی قبـل، معـدل دمـاي   55 عدل د بل، م بی ق سال آ بارش  پارامتر اقلیمی شامل بارش زمستان سال آبی جاري ، بارش زمستان سال آبی قبل، معدل 

می حداقل زمستان ومعدل دماي حداکثر بهار مهم ترین و موثر ترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی سـاالنه سـراب کارسـتی کیـو مـی  یو  ستی ک سراب کار ساالنه  حداقل زمستان ومعدل دماي حداکثر بهار مهم ترین و موثر ترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی 
 ) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب کیو را نشان می دهند.) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب کیو را نشان می دهند.22) شامل معادله رگرسیون و جدول() شامل معادله رگرسیون و جدول(11د. جدول (د. جدول (باشنباشن

 

 معادله رگرسیون تاثیر متغیرهاي اقلیمی در میزان دبی ساالنه سراب کیو )1جدول (

 R-Sq adj R-Sqpred معادله رگرسیون نام سراب

 Y= 6320.56-1.76x1-2.34x2-(-0.86)x3-97.41x4-(-85.56)x5 0,87 0,91 کیو
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 )پارامترهاي اقلیمی معادله ي رگرسیون ساالنه سراب کیو2جدول (
 R-Sq P-Value پارامتر اقلیمی کیو متغیر
X1 0 0,68 بارش زمستان سال آبی جاري 
X2 0 0,78 بارش زمستان سال آبی قبل 
X3 0,001 0,83 قبل معدل بارش سال آبی 
X4 0,02 0,88 معدل دماي حداقل زمستان 
X5 0,04 0,91 معدل دماي حداکثر بهار 

 

 سراب مطهري -
ترین مهم ترین و موثر تـرین  سه پارامتر اقلیمی شامل معدل دماي فصل پاییز، بارش زمستان سال آبی جاري، بارش پاییز سال آبی قبلسه پارامتر اقلیمی شامل معدل دماي فصل پاییز، بارش زمستان سال آبی جاري، بارش پاییز سال آبی قبل مهم ترین و موثر 

هاي ) پارامترهـاي 44) شامل معادله رگرسیون و جدول() شامل معادله رگرسیون و جدول(33سراب کارستی مطهري می باشند. جدول (سراب کارستی مطهري می باشند. جدول (متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه  ) پارامتر
 اقلیمی معادله رگرسیون سراب مطهري را نشان می دهند.اقلیمی معادله رگرسیون سراب مطهري را نشان می دهند.

 
 ): معادله رگرسیون تاثیر متغیرهاي اقلیمی در میزان دبی ساالنه سراب مطهري3جدول (

 R-Sq adj R-Sqpred معادله رگرسیون نام سراب

 y = 3215.11-190.7x1-2.02x2-(-1.27)x3 0.54 0.60 مطهري

 

 ): پارامترهاي اقلیمی معادله ي رگرسیون ساالنه سراب مطهري4جدول (
 R-Sq P-Value مطهري   پارامتر اقلیمی متغیر
X1 0,002 0,28 معدل دماي فصل پاییز 
X2 0,002 0,50 بارش زمستان سال آبی جاري 
X3 0,04 0,60 بارش پاییز سال آبی قبل 

 

 سراب گلستان -
حداکثر دماي حداقل تابستان، بارش زمستان سال آبی جاري، معدل دماي حداقل بهار، معدل دماي حـداکثر  پارامتر اقلیمی شامل معدلپارامتر اقلیمی شامل معدل  55 دماي حداقل تابستان، بارش زمستان سال آبی جاري، معدل دماي حداقل بهار، معدل دماي 

شند. بهار، بارش پاییز سال آبی قبل مهم ترین و موثر ترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه سـراب کارسـتی گلسـتان مـی باشـند.  می با ستان  ستی گل سراب کار بهار، بارش پاییز سال آبی قبل مهم ترین و موثر ترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه 
 ) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب گلستان را نشان می دهند.) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب گلستان را نشان می دهند.66) شامل معادله رگرسیون و جدول() شامل معادله رگرسیون و جدول(55جدول (جدول (

 

 ) معادله رگرسیون تاثیر متغیرهاي اقلیمی در میزان دبی ساالنه سراب گلستان5جدول (
     R-Sq adj R-Sqpred معادله رگرسیون نام سراب
 y =15651.87-(-418.8)x1-1.29x2-326.9x3-(-68.02)x4  -(-0.816)x5 0.57 0.76 گلستان

 

 )پارامترهاي اقلیمی معادله ي رگرسیون ساالنه سراب گلستان6جدول (
 R-Sq P-Value پارامتر اقلیمی گلستان متغیر
X1 0,009 0,59 دماي حداقل تابستان معدل 
X2 0,04 0,64 بارش زمستان سال آبی جاري 
X3 0,04 0,69 معدل دماي حداقل بهار 
X4 0,1 0,73 معدل دماي حداکثر بهار 
X5 0,2 0,76 بارش پاییز سال آبی قبل 
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 سراب گرداب سنگی -
چهار پارامتر اقلیمی شامل بارش زمستان سال آبی جاري ، معدل دماي حداکثر ساالنه، روزهاي یخبندان، بارش بهار سال آبی قبل چهار پارامتر اقلیمی شامل بارش زمستان سال آبی جاري ، معدل دماي حداکثر ساالنه، روزهاي یخبندان، بارش بهار سال آبی قبل 

) شامل معادله رگرسیون و ) شامل معادله رگرسیون و 77موثرترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه سراب کارستی گلستان می باشند. جدول (موثرترین متغیرهاي اقلیمی موثر در آبدهی ساالنه سراب کارستی گلستان می باشند. جدول (مهم ترین و مهم ترین و 
 ) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب گلستان را نشان می دهند.) پارامترهاي اقلیمی معادله رگرسیون سراب گلستان را نشان می دهند.88جدول(جدول(

 

 سنگی) معادله رگرسیون تاثیر متغیرهاي اقلیمی در میزان دبی ساالنه سراب گرداب 7جدول (
     R-Sq adj R-Sqpred معادله رگرسیون نام سراب

 y = 2039.85-0.66x1-(-70.4)x2-(-3.28)x3-(-0.51)x4 0.62 0.69 سنگی گرداب

 

 )پارامترهاي اقلیمی معادله ي رگرسیون ساالنه سراب گرداب سنگی8جدول (
 R-Sq P-Value پارامتر اقلیمی سراب گرداب سنگی متغیر
X1  0,0002 0,25 سال آبی جاريبارش زمستان 
X2 0,0003 0,46 معدل دماي حداکثر ساالنه 
X3 0,005 0,57 روزهاي یخبندان 
X4 0,01 0,69 بارش بهار سال آبی قبل 

 
 

 LARS–WG بر اساس مدلایستگاه سینوپتیک خرم آباد بررسی  تغییرات  عناصر جوي  -
هاي تمسفري می باشد که بر اثر آن ناهنجاري ها و یا نوساناتی در رونـد پارامترهـاي تغییرات اقلیمی یکی از ویژگیهاي طبیعی چرخه ا تغییرات اقلیمی یکی از ویژگیهاي طبیعی چرخه ا  ند پارامتر تمسفري می باشد که بر اثر آن ناهنجاري ها و یا نوساناتی در رو

هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل می شود.این ناهنجاري ها در بسیاري از نقاط دنیا شدید است و موجب اختالل در اکوسیستم هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل می شود.این ناهنجاري ها در بسیاري از نقاط دنیا شدید است و موجب اختالل در اکوسیستم 
لم رقومی عناصر اقلیمی منجر به مبحث مهمی در این علـم طبیعی می گردد.تالش اقلیم شناسان براي پیش بینی و یا محاسبه و تخمین طبیعی می گردد.تالش اقلیم شناسان براي پیش بینی و یا محاسبه و تخمین  رقومی عناصر اقلیمی منجر به مبحث مهمی در این ع

مدلگلخانه اي توسط هیئت بین الدول تغییـر اقلـیم، مـدل  هايهايانتشار گازانتشار گاز  هايهايشده است که به مدلسازي شهرت دارد.با تدوین سناریوشده است که به مدلسازي شهرت دارد.با تدوین سناریو لیم،  یر اق   هايهايگلخانه اي توسط هیئت بین الدول تغی
شخص آتی را مشـخص   هايهايو ... اجراء شده اند تا وضعیت اقلیمی دههو ... اجراء شده اند تا وضعیت اقلیمی دهه   B2, B1, A2 , A1مانندمانندگردش عمومی جو با فرضیات مختلف انتشار گردش عمومی جو با فرضیات مختلف انتشار  آتی را م

سرعتگردش عمومی جو براي یک دوره زمانی طوالنی مدت با دو مشکل وقت گیر بودن و نیاز بـه سـرعت  هايهايکنند. اجراي مدلکنند. اجراي مدل به  باالي بـاالي   هايهايگردش عمومی جو براي یک دوره زمانی طوالنی مدت با دو مشکل وقت گیر بودن و نیاز 
له مومی جـو انجـام شـد کـه از آن جملـه گردش عگردش ع  هايهايی در مدلی در مدلهایهایپردازش مواجه است لذا براي فائق آمدن به این مشکل، ساده سازيپردازش مواجه است لذا براي فائق آمدن به این مشکل، ساده سازي که از آن جم شد  جام  جو ان مومی 

طاي قدرت تفکیک فضایی کم مدل و حذف برخی فرآیندهاي فیزیکی و ترمودینامیکی در مقیاس خرد است. ایـن سـاده سـازي هـا خطـاي  ها خ سازي  ساده  ین  قدرت تفکیک فضایی کم مدل و حذف برخی فرآیندهاي فیزیکی و ترمودینامیکی در مقیاس خرد است. ا
جی گردش عمومی جو را افزایش داده و موجب بروز خطا در ارزیابی اقلیم آتی کره زمین می گردد. براي رفع این نقیصه خروجـی   هايهايمدلمدل گردش عمومی جو را افزایش داده و موجب بروز خطا در ارزیابی اقلیم آتی کره زمین می گردد. براي رفع این نقیصه خرو
هاي هاي مدل دینامیکی و آماري خروجی مدلمدل دینامیکی و آماري خروجی مدل  در هر دودر هر دو گردش عمومی جو به دو روش آماري و دینامیکی ریز مقیاس می گردند.گردش عمومی جو به دو روش آماري و دینامیکی ریز مقیاس می گردند.  هايهايمدلمدل

GCM   شوند. مذکور براي منطقه اي کوچک اجراء می شـوند.   هايهايآماري و دینامیکی در نظر گرفته می شود و مدلآماري و دینامیکی در نظر گرفته می شود و مدل  هايهايبعنوان ورودي مدلبعنوان ورودي مدل مذکور براي منطقه اي کوچک اجراء می 
یاساقلیمی بوده و همچنـین فرآینـدهاي ریـز مقیـاس  هايهاياراي دقت فضایی مناسبی براي ارزیابیاراي دقت فضایی مناسبی براي ارزیابیهاي دینامیکی منطقه اي دهاي دینامیکی منطقه اي دمدلمدل یز مق ندهاي ر نین فرآی جوي و جـوي و  اقلیمی بوده و همچ

جو، دادهیک مدل گردش عمومی جـو، داده  هايهايآماري عالوه بر دادهآماري عالوه بر داده  هايهاياقلیمی تا حد ممکن در آنها لحاظ می شوند. در مدلاقلیمی تا حد ممکن در آنها لحاظ می شوند. در مدل بانی دیـده بـانی   هايهـايیک مدل گردش عمومی  یده  د
بین دادهشده نیز جهت کشف ارتباط آمـاري بـین داده ماري  گردمـدل گـرد  هايهـايشده نیز جهت کشف ارتباط آ شته و دادهش عمـومی جـو درگذشـته و دادهمدل  جو درگذ مومی  یاز دیـده بـانی واقعـی مـورد نیـاز   هايهـايش ع مورد ن عی  بانی واق یده  د

 ))13841384است.(باباییان،است.(باباییان،
مدلاز مهمترین روش آماري موجود براي مطالعه اثرات تغییر اقلیم می توان بـه مـدل به  لد دادهمولـد داده  هايهاياز مهمترین روش آماري موجود براي مطالعه اثرات تغییر اقلیم می توان  یا هواشناسـی یـا   هايهـايمو سی   Weather هواشنا

Generator(WG)  یابی ا اقلیم نیستند بلکه آنهـا بـراي بررسـی اثـرات و ارزیـابی اشاره کرد. این مدل ها ابزاري براي پیش بینی وضع هوا یاشاره کرد. این مدل ها ابزاري براي پیش بینی وضع هوا ی ثرات و ارز سی ا براي برر ها  ا اقلیم نیستند بلکه آن
گردش عمومی جو هستند. با گردش عمومی جو هستند. با   هايهايروزانه از خروجی ماهانه مدلروزانه از خروجی ماهانه مدل  هايهايآتی طراحی شده اند. این مدل ها قادر به تولید دادهآتی طراحی شده اند. این مدل ها قادر به تولید داده  هايهاياقلیم دههاقلیم دهه

حث یل آسا و سـایر مطالعـات مـرتبط بـا مباحـث سس  هايهايروزانه می توان مطالعات مفیدي روي میزان و دوره برگشت بارشروزانه می توان مطالعات مفیدي روي میزان و دوره برگشت بارش  هايهايداشتن دادهداشتن داده با مبا مرتبط  عات  سایر مطال یل آسا و 
بهآماري استفاده می شوند می تـوان بـه  هايهايهیدرولوژي و همچنین کشاورزي را انجام داد.ازجمله مدلهایی که در روشهیدرولوژي و همچنین کشاورزي را انجام داد.ازجمله مدلهایی که در روش توان   ,CLLMGEN آماري استفاده می شوند می 

USCLIMATE WXGEN, LARS-WG, CLLGEN  , SDSM  ،13841384اشاره کرد.( (باباییان،اشاره کرد.( (باباییان(( 
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 ایستگاه سینوپتیک خرم آبادبر روي  LARSE- WG صحت سنجی مدل  -
عه دارد.آب و هوایی اثرات مستقیمی بر برآورد و ارزیابی تغییر اقلیم در منطقـه مـورد مطالعـه دارد.  هايهايتوانمندي مدل مولد دادهتوانمندي مدل مولد داده مورد مطال قه  نابراین بنـابراین   آب و هوایی اثرات مستقیمی بر برآورد و ارزیابی تغییر اقلیم در منط ب

مدایستگاه سینوپتیک خرم آباد ، انجام شد. در ایـن مـد  دیده بانی شدهدیده بانی شده  هايهايسال دادهسال داده  3030توانمندي این مدل با استفاده از توانمندي این مدل با استفاده از  ین  پارامتر پـارامتر   44ل از ل از ایستگاه سینوپتیک خرم آباد ، انجام شد. در ا
دوره آماري و دوره آماري و   هايهاياز طریق مقایسه دادهاز طریق مقایسه داده  LARSE- WG   بارش و تابش استفاده شده است. ارزیابی مدلبارش و تابش استفاده شده است. ارزیابی مدل دماي کمینه و بیشینه روزانه ،دماي کمینه و بیشینه روزانه ،

 ..شده استشده استتولید شده توسط مدل انجام تولید شده توسط مدل انجام   هايهايدادهداده
 

 مدل و مشاهداتی  هايتجزیه و تحلیل مقایسه اي نتایج داده -
سیم و در دیده بانی و مدل در ایسـتگاه سـینوپتیک مـورد بررسـی نمودارهـایی بـراي پارامترهـاي مختلـف ترسـیم و در براي مقایسه نتایج براي مقایسه نتایج  لف تر هاي مخت براي پارامتر هایی  سی نمودار مورد برر سینوپتیک  ستگاه  دیده بانی و مدل در ای

حداکثر در مدلسازي دماي حـداقل ، دمـاي حـداکثر   LARSE-WG) نشان داده شده است.بر این اساس توانمندي مدل ) نشان داده شده است.بر این اساس توانمندي مدل 55) الی () الی (22((  هايهايشکلشکل ماي  حداقل ، د در مدلسازي دماي 
بارش در واقعی مطابقت کامل دارد.همچنین توانمندي مـدل در مدلسـازي بـارش در   هايهايوتابش ایستگاه خرم آباد قابل قبول می باشد و با دادهوتابش ایستگاه خرم آباد قابل قبول می باشد و با داده سازي  مدل در مدل واقعی مطابقت کامل دارد.همچنین توانمندي 

ضعفماههاي نوامبر ،جون ،جوالي ،آگوست و سپتامبر خوب و قابل قبول می باشد ولی در مدلسازي بارش سایر ماههـا ضـعف ها  شاهده ی مشـاهده هایهایماههاي نوامبر ،جون ،جوالي ،آگوست و سپتامبر خوب و قابل قبول می باشد ولی در مدلسازي بارش سایر ماه ی م
 می شودکه بیشترین خطاي مدلسازي مربوط به ماههاي ژانویه،دسامبرو مارس می باشد. می شودکه بیشترین خطاي مدلسازي مربوط به ماههاي ژانویه،دسامبرو مارس می باشد. 

 

  
 ): مقایسه بارش دوره آماري  با بارش مدل شده براي دوره 2شکل (

 )1978-2014مشابه ایستگاه خرم آباد(
 ): مقا یسه دماي کمینه در دوره آماري  با  دماي کمینه  3شکل (

 )1978-2014مدل شده براي دوره مشابه ایستگاه خرم آباد(

  
 ) : مقایسه دماي بیشینه در دوره آماري  با  دماي بیشینه  4شکل (

 )1978-2014مدل شده براي دوره مشابه ایستگاه خرم آباد(
 ): مقا یسه تابش دوره آماري  با تابش مدل شده 5شکل (

 )1978-2014دوره مشابه ایستگاه خرم آباد( براي
 

 میالدي 2039تا  2010براي دوره  آبادخرم ارزیابی تغییر اقلیم ایستگاه سینوپتیک  -
مدل توانمندي مـدل  سینوپتیک در مدلسـازي اقلـیم دوره گذشـته ایسـتگاه سـینوپتیک   LARSE- WGتوانمندي  ستگاه  شته ای لیم دوره گذ سازي اق بادخـرم آبـاددر مدل قرار مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار   خرم آ یل  سی و تحل مورد برر

ها مشاهداتی در تطابق قابل قبـولی بودنـد. فقـط در مدلسـازي بـارش بعضـی از ماههـا   هايهايگرفت.پاسخهاي مدل در تمامی موارد با دادهگرفت.پاسخهاي مدل در تمامی موارد با داده ضی از ماه بارش بع سازي  قط در مدل ند. ف بولی بود مشاهداتی در تطابق قابل ق
شته بررسـی ، دوره گذشـته مورد مـورد   خرم آبادخرم آبادایستگاه سینوپتیک ایستگاه سینوپتیک اندکی وجود داشت.حال با تدوین یک سناریوي تغییر اقلیم براي اندکی وجود داشت.حال با تدوین یک سناریوي تغییر اقلیم براي   هايهايضعفضعف سی ، دوره گذ برر

در گذشته با آینده در گذشته با آینده   GCMرا بر اساس این سناریو پرشیده می نماییم.سناریوي تغییر اقلیم از مقایسه میانگین خروجی مدل را بر اساس این سناریو پرشیده می نماییم.سناریوي تغییر اقلیم از مقایسه میانگین خروجی مدل   این ایستگاهاین ایستگاه
 عی ایستگاه مذکور به دست می آید.عی ایستگاه مذکور به دست می آید.واقواق  هايهايو همچنین دادهو همچنین داده
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 بارش -
مدلبا توجه به رفتار اقلیم ایستگاه خرم اباد در دوره گذشته و همچنین سناریوي اقلیمی تهیه شده از خروجی مـدل   ، ،   ECHO-G  هايهايبا توجه به رفتار اقلیم ایستگاه خرم اباد در دوره گذشته و همچنین سناریوي اقلیمی تهیه شده از خروجی 

می هاي مـی بارش ماهبارش ماه  ) محاسبه گردید.براساس نتایج به دست آمده) محاسبه گردید.براساس نتایج به دست آمده20202020(دهه(دهه  20102010-20392039روزانه این ایستگاه در دوره روزانه این ایستگاه در دوره   هايهايمیزان بارشمیزان بارش هاي 
سپتامبر و ،جون و سپتامبر به صورت خیلی جزیی افزایش نشان می دهند و بقیه ماهها روند کاهشی دارند.انحراف معیار بارش ماههاي سـپتامبر و  ،جون و سپتامبر به صورت خیلی جزیی افزایش نشان می دهند و بقیه ماهها روند کاهشی دارند.انحراف معیار بارش ماههاي 

نسبت به دوره آماري افزایش نشان می دهند و بقیه ماهها روند کاهشی دارند. طبق بررسی آماري مجموع بارشهاي نسبت به دوره آماري افزایش نشان می دهند و بقیه ماهها روند کاهشی دارند. طبق بررسی آماري مجموع بارشهاي   20202020ژانویه در دههژانویه در دهه
شکل (درصـد کـاهش نشـان مـی دهنـد.در شـکل (  1414//66به میزان به میزان ) 19781978-20142014نسبت به دوره آماري  (نسبت به دوره آماري  (  20392039تا تا   20102010نه در دوره نه در دوره ساالساال ند.در  می ده شان  کاهش ن صد  ) ) 66در

ند.) نمودارمیانگین ساالنه بارش را نشـان مـی دهنـد.77نمودار میانگین وانحراف معیار ماهانه بارش  ایستگاه سینوپتیک خرم آباد وشکل (نمودار میانگین وانحراف معیار ماهانه بارش  ایستگاه سینوپتیک خرم آباد وشکل ( می ده شان   ) نمودارمیانگین ساالنه بارش را ن
درصـد  6/14بـه میـزان )  1978-2014نسبت بـه دوره آمـاري(  2039تا  2010االنه در دوره طبق بررسی آماري مجموع بارشهاي س

 کاهش نشان می دهند.
 

 
 و دوره آماري 2010-2039): میانگین  بارش ماهانه  ایستگاه خرم آباد در دوره6شکل (

 

 
 آماريو دوره  2010-2039): میانگین  بارش ساالنه  ایستگاه خرم آباد در دوره7شکل (

 

نشان می دهد.نتایج مدل نشان می دهد که میـانگین  2039) نمودار میانگین دماي  ساالنه  دوره  مورد مطالعه را تا سال 8شکل (
 درجه سانتی گراد افزایش یافته است.  6/0در مقایسه با دوره آماري   2039تا  2010دماي  ایستگاه سینوپتیک خرم آباد در دوره 

و  ) میانگین حداکثر دماي  ساالنه و ماهانه و انحراف معیار دماي حداکثر ماهانه  ایستگاه سینوپتیک خرم آباد 10) و (9هاي (شکل
ماهانه و انحراف معیار دماي حداقل ماهانه و  را نشان می دهند. میانگین حداقل  ) میانگین حداقل دماي ساالنه و12) و (11هاي (شکل
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درجـه سـانتی گـراد و میـانگین  5/0) 1978 -2014در مقایسـه بـا دوره آمـاري ( 2039تا  2010ره دماي سالیانه  این ایستگاه در دو
در مقایسـه بـا دوره  2039تا  2010درجه سانتی گراد افزایش نشان می دهند. تمامی ماههاي سال در دوره  6/0حداکثر دماي سالیانه 

 می دهند. )  میزان دماي حداقل و حداکثر افزایش نشان1978-2014آماري (
 

 
): میانگین  دماي ساالنه ایستگاه خرم آباد طی دو دوره آماري گذشته و آینده8شکل (  

    
): میانگین  دماي حداکثر ماهانه ایستگاه خرم آباد طی دو دوره آماري گذشته و آینده9شکل (  

    
آماري گذشته و آینده): میانگین  دماي حداکثر ساالنه ایستگاه خرم آباد طی دو دوره 10شکل (  
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): میانگین دماي حداقل ماهانه ایستگاه خرم آباد طی دو دوره آماري گذشته و آینده11شکل (  

   

 
): میانگین دماي حداقل ساالنه ایستگاه خرم آباد طی دو دوره آماري گذشته و آینده 12شکل (  

 
  گیرينتیجه

هاي کارستی مـورد سراب 4) مهمترین متغیر هاي بارشی موثر در آبدهی 8و 6،4،2هاي (با توجه به ضرایب به دست آمده از جدول
ترین پارامترهاي دمـایی قرار دارد. مهمبارش پاییز سال آبی قبل بارش پاییز سال آبی قبل مطالعه، معدل بارش زمستان سال آبی جاري در رتبه اول و پس از آن 

) دماهـاي حـداقل فصـلی (بـه ترتیـب شـامل دماهـاي 8و 6،4،2هاي (هاي کارستی شهر خرم آباد، مطابق جدولموثر در آبدهی سراب
 حداقل زمستان،بهار و تابستان ) بوده اند. 

یانگر آن است که آبدهی سـراب کیـو کارستی شهر خرم آباد نما هاينتایج حاصل از بررسی رابطه متغیرهاي اقلیمی و آبدهی سراب
بیشترین همبستگی را با متغیرهاي معدل دماي زمستان و معدل دماي حداکثر بهار نشان می دهد. در رابطه با سراب مطهري، آبـدهی 

سراب  ساالنه این سراب همبستگی خوبی با متغیرهاي بارش پاییز سال آبی قبل و بارش زمستان سال آبی جاري  را نشان می دهد. در
گلستان متغیرهاي بارش پاییز سال آبی قبل و معدل دماي حداکثر پاییز بیشترین سهم را در برآورد آبدهی ساالنه ایـن سـراب داشـته 
اند. در رابطه با سراب گرداب سنگی نیز متغیرهاي بارش بهار سال آبی قبل و معدل ساالنه تعـداد روزهـاي یخبنـدان بـاالترین مقـادیر 

 آبدهی ساالنه این سراب داشته اند. همبستگی را با 
کارستی شهر خرم  هايدر معادالت رگرسیونی چند متغیره بدست آمده براي پیش بینی دبی سراب نتایج این تحقیق نشان داد که 

 هواشناسی (بارشی و حرارتی) نقش موثري در برآوردها داشته اند. هايآباد ،متغیر
بلندمدت و اسـتراتژیک ، مطالعـه تغییـر اقلـیم  هايرستان خرم آباد و لحاظ آن در برنامه ریزي به منظور ارزیابی  تغییر اقلیم  شه
دوره آماري  هايمیالدي انجام گرفت. در این مطالعه از داده 2039تا  2010شامل سالهاي  1400ایستگاه سینوپتیک خرم آباد در افق 
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در دوره  ECHO-Gاسـتفاده شد.سـپس خروجـی مـدل   ECHO-Gمدل جهـانی  هاياین ایستگاه  و همچنین داده 2014تا  1978
می باشـد، تـا حـد ایسـتگاهی ریـز مقیـاس   Weather Generatorکه یک مدل  LARS-WGتوسط مدل آماري   2039تا  2010

 صورت زیر حاصل گردید: ریز مقیاس شده ایستگاه سینوپتیک خرم آباد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج کلی به  هايشد.داده
درصـد نسـبت بـه  6/14به میـزان  2039تا  2010مجموع بارش  ساالنه ایستگاه سینوپتیک خرم آباد به طور متوسط در دوره  -

 کاهش می یابد. 2014تا  1978سالهاي 
لی جزیـی افـزایش علیرغم کاهش در میزان بارش ساالنه ، میانگین  بارش ماهانه در ماههاي می ،جون و سپتامبر به صورت خی -

 نشان می دهند .
 آتی افزایش می یابد. هايسیل آسا در دهه هايسنگین افزایش یافته ،لذا احتمال وقوع بارش هايبارش هايآستانه -
در مقایسه با دوره آماري گذشـته افـزایش  2039تا  2010درجه سانتی گراد در دوره  6/0دماي میانگین این ایستگاه به میزان  -

 جامد شامل برف و... گردد. هايیابد که این می تواند موجب کاهش بارشمی 
درجـه سـانتی  6/0و متوسط دماي حداکثر به میزان  0درجه سانتی گراد /5متوسط دماي حداقل ساالنه این ایستگاه به میزان  -

 در مقایسه با دوره آماري گذشته افزایش  نشان می دهند. 2039تا  2010گراد در دوره 
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