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بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف پیش

 و روش هارگریوز سامانی RegCM4رود با استفاده از مدل 
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 چکیده 

های اقلیمی است. هدف های هیدرولوژیکی و پژوهشمحاسبات نیاز آبی، مدل بنیادی در ضرورتیک برآورد تبخیرتعرق 

دین منظور با ب باشد.رود میبینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشفاز این تحقیق، پیش

مدل . رود ریز مقیاس نمایی شدبریز کشفهای دمای حوضه آ، دادهRegCM4بکارگیری مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای 

ی پایه ی زمانی اجرای مدل شامل یک دورهساعته اجرا گردید. دوره 8کیلومتر و با گام زمانی  30با قدرت تفکیک افقی 

باشد. برای برآورد تبخیر تعرق پتانسیل از روش هارگریوز ( می3028-3011ی آینده شامل )( و دوره3001-9188)

میلیمتر  0,25و تبخیر تعرق پتانسیل تا درجه  2اده شد. نتایج بدست آمده حاکی از  افزایش دمای حداقل سامانی استف

 ودردر آینده در باالدست حوضه آبریز کشف و دما تبخیر تعرق پتانسیل .باشدمیرود در روز در تمامی حوضه آبریز کشف

 ی پایه خواهد داشت.دوره افزایش نسبت بهدرجه  8و  در روز  میلیمتر  0,7 به ترتیب

 رود، هارگریوز سامانی، کشفRegCM4ای اقلیمی منطقه تبخیر تعرق پتانسیل، مدلهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Estimation of evapotranspiration is a fundamental necessity in the calculation of water 

requirements, hydrological models and climate research. The purpose of this study is to predict 

the effects of climate change on potential evapotranspiration in the catchment area. For this 

purpose, using the RegCM4 regional climatic model, the temperature data of the discovered 

catchment area of the catchment area were scaled up.  

The model has a horizontal resolution of 20 km and a 6 hour time step. The period of 

implementation of the model includes a base period (1988-88) and a future course (2038-2049). 

The method of estimating potential evapotranspiration was used by Hargreaves-Sarmani method. 

The results indicate a temperature increase of at least 3 degree and potential evapotranspiration 

up to 0.35 mm / day in the entire catchment area. The potential evapotranspiration and future 

temperature in the upstream of the Kashfrud river basin will be 0.7 mm / day and 6 degree, 

respectively, relative to the base period. 

Keywords: Potential Evapotranspiration, RegCM4, Kashafrud River Basin, Hargreaves-Samani 
 

 مقدمه - 0
 است وقوع حال در جهانی گرمایش و تغییر حال در اقلیم که داد گزارش 3009 سال در اقلیم تغییر الدول بین هیات
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درجه سانتی گراد افزایش یافته است که بیشترین  8/0در قرن بیستم، دمای کره زمین  (.3009، هاگتون و همکاران)
درجه  8/5تا  1/9این مقدار بین  3900شود تا سال بینی میشبوده است و پی 3000تا  9178های افزایش بین سال

(. همچنین ، تغییر اقلیم آثار چشمگیری بر روی بارش، تبخیر تعرق، 3007گراد افزایش یابد )سولومون و همکاران، سانتی
 .(9281نژاد، )کارآموز و عراقی رواناب سطحی و در نتیجه وقایع حدی هیدرولوژیکی داشته است

از قبیل مطالعات تعرق یکی از اجزای اساسی چرخه ی هیدرولوژیکی است که تعیین سطح آن در علوم آب تبخیر 
توازن هیدرولوژیکی و مدیریت منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار است. افزایش دمای کره زمین، باعث افزایش قدرت 

ست. لذا آنچه برای ایران به عنوان کشوری خشک تبخیر کنندگی هوا و در نتیجه افزایش تبخیر و تعرق پتانسیل شده ا
و نیمه خشک که همواره درگیر مسئله کمبود آب مطرح است، بررسی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق 

 در بخش کشاورزی و مدیرت منابع آب است.

و تبخیر و تعرق در پورتوریکو بررسی ای تاثیر تغییر اقلیم را بر روی بارندگی ( در مطالعه3001هارمسن و همکاران )
و معادله فائو پنمن مانتیث مقادیر  A2، B1 ،A1Fتحت سناریوهای  PCMهای مدل ها با استفاده از دادهکردند. آن

ها نشان داد که  میزان کمبود بارندگی که شاخصی از نیاز بینی نمودند. نتایج آنپیش 3900تبخیر و تعرق را تا سال 
ترین ماه سال( کاهش ترین ماه سال( افزایش و برای ماه سپتامبر )مرطوباست، برای ماه فوریه )خشک گیاه برای آب

 یابد.می
در برآورد میزان تبخیر تعرق پتانسیل در اقلیم  RegCMای ( توانایی مدل اقلیمی منطقه9212قهرمان و همکاران )

ستگاه مشهد مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد ( در ای3025-3039( و چشم انداز آینده )9185-9819گذشته )
متر است میلی 9075متر و در چشم انداز آینده برابر با میلی 131میانگین تبخیر تعرق ساالنه در اقلیم گذشته برابر با 

 بینی کردند. افزایش را پیش % 21/98که به طور متوسط 
اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در حوضه آبریز سد مهاباد با استفاده  ای به بررسی( در مطالعه9211شربیان و همکاران )

 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که در آینده افزایش دما و کاهش بارش در این حوضه دارد. CanESM2از مدل 
در   گریوز سامانیو  روش هار RegCM4هدف از تحقیق حاضر، برآورد تبخیر تعرق پتانسیل در آینده با استفاده از مدل 

در برآورد دما  و همچنین  کارایی روش هارگریوز و سامانی  RegCM4رود است. ابتدا توانمندی مدل حوضه آبریز کشف
شود. سپس مدل دینامیکی برای دوره آینده اجرا شد  و دمای بیشینه و کمینه  مدل ی گذشته بررسی میدر دوره

RegCM4 برده شده است. ش هارگریوز و سامانی در  برآورد تبخیر تعرق پتانسیل به کاربه عنوان داده اولیه،  برای رو 
 

 روش تحقیق داده ها و -0

 منطقه مورد مطالعه:

 تعرق پتانسیل باالی و تبخیر و کم بارندگی باشد.مال شرق ایران میمنطقه مورد مطالعه حوضه آبریز کشف رود در ش

 (.9کل)ش شودمی محسوب منطقه این هایویژگی از

 

 های منتخب حوضهایستگاه

رود شفی آبریز کموجود در حوضه های برای انجام تحقیق حاضر آمار دمای بیشینه، کمینه و تبخیر تعرق، تمامی ایستگاه

ایستگاه  )فرهادگرد  1های موجود، فقط ای خراسان رضوی تهیه گردید. از بین تمامی ایستگاهاز شرکت سهامی آب منطقه

ی آماری مشترک تبخیر تعرق روزانه و پراکنش ک، پل خاتون، اولنگ اسدی( دارای بیشترین طول دورهفریمان،زش

 . (9)شکل  رود داشتند انتخاب گردیدمناسب در سطح حوضه کشف
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 رودموقعیت حوضه آبریز کشف  -0شکل
 RegCMمدل  

RegCM ای در مقیاس زمانی بلند مدت، منطقههای اقلیم سازیمحدود بوده است که برای شبیه اولین مدل منطقه
توسعه یافت و هم اکنون در بخش فیزیک  (NCAR)های جوی توسعه یافته است. این مدل در آغاز در مرکز ملی پژوهش

در پژوهش حاضر از  ی کار است.در حال ادامه (ICTP)مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم  (ESP)سیستم زمین 
 ( استفاده شده است. RegCM4) به اختصار  RegCM4.4.5ای مدل اقلیم منطقه

 در برآورد تبخیر تعرق، مراحل زیر انجام شد: RegCMبه منظور ارزیابی قابلیت مدل 
های ذکر شده در جدول کیلومتر در نظر گرفته شد. مدل با ویژگی 30ساعته، قدرت تفکیک افقی  8مدل با گام زمانی  -9

 اجرا گردید. 9

 RegCM4.4.5.10مدل  ییکربندپ -9جدول

 محتویات توضیحات

 افقی مدل قدرت تفکیک کیلومتر 30
 قدرت تفکیک قائم مدل تراز سیگمایی 98

 تم مختصاتسسی المبرت
 گام زمانی ساعته 8

 تعداد نقاط شبکه نقطه در عرض جغرافیایی 927در طول جغرافیایی و  917

 طرحواره بارش همرفتی (9112گرل )گرل، 
Gtopo30 داده توپوگرافی 

NNRP1 داده شرایط مرزی 

OI_SST داده دمای میانگین سطح آب دریا 
 در دوره پایه طول دوره شبیه سازی دوره پایدارسازی( 9181-9188) 3001تا  9110سال از 

CanESM2_RCP_4.5 )داده شرایط مرزی ) در اقلیم آینده 

tos_CanESM2_rcp_4.5 ریا )آینده(داده دمای میانگین سطح آب د 
 در اقلیم آینده طول دوره شبیه سازی دوره پایدارسازی( 3021-3028) 3011تا  3010سال از 

 

( برای محدوده جغرافیایی مورد 9188-9181ی پایدارسازی )با دو سال دوره 3001تا  9110ی آماری مدل  در دوره  -3

 ( 3نظر اجرا گردید )شکل 
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 . توپوگرافی منطقه با رنگ مشخص شده و واحد آن متر است.RegCM4محدوده اجرا شده در مدل  -0شکل 

در شبیه سازی دمای بیشینه و کمینه روزانه خروجی مدل با  RegCM4به منظور بررسی توانمندی مدل دینامیکی  -2

رود مقایسه انجام شد. روش همبستگی پیرسون و ریشه دوم ایستگاه در سطح حوضه آبریز کشف 1های دمای داده

 های مشاهداتی استفاده شد.( و اریبی برای مقایسه خروجی مدل و داده(RMSEگین مربع خطا میان

مشخص شد، مدل در شبیه سازی دما، توانمندی خوبی را دارد.  لذا تصمیم گرفته شد برای   پس از بررسی نتایج -1

ای ههای شرایط مرزی و دادهادهبررسی میزان بارش و دما در آینده، با مشخصات یکسان در اسکریپت و فقط تغییر در د

 دمای آب سطح دریا، مدل برای آینده اجرا شود 

 ( برای اقلیم آینده اجرا شد.9های ذکر شده در جدول )سرانجام مدل با ویژگی

 محاسبه تبخیر تعرق 
ه با دتحقیقات انجام گرفته در نقاط مختلف جهان مبین این نکته هستند که دقت مقادیر تبخیر تعرق برآورده ش

اشد )آلن و بگیری شده الیسیمتری از دیگر روابط تجربی باالتر میمانتیث در مقایسه با مقادیر اندازه-پنمن-رابطه فائو
(. لذا این روش به عنوان یک روش استاندارد برای برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و نیز برای ارزیابی سایر 9118همکاران، 

های مورد نیاز و قابل اعتماد )به های هواشناسی فاقد دادهد. از آنجایی که اکثر ایستگاهگردهای تجربی پیشنهاد میروش
رت باشند و در صوهای تابش کل خورشیدی( برای برآورد تبخیر تعرق با استفاده از روش پنمن مانتیث میخصوص داده

(، در 3092پرور و همکاران، باشد )سبزیهای مربوطه میها مانند تابش نیاز به واسنجی مدلموجود نبودن برخی از آن
گیری دمای کمینه و بیشینه روزانه دارد برای ( معادله هارگریوز را که تنها نیاز به اندازه9118این شرایط آلن و همکاران )

 کنند .برآورد تبخیر تعرق توصیه می
(، دمای حداکثر Tminنه دمای حداقل )اند که به مقادیر روزاای را تعریف کردهرابطه (9185) هارگریوز و سامانی

(Tmax( و تابش خورشیدی )Raبرای محاسبه نیاز دارد و می ) ،31تواند مقدار تبخیر تعرق را به صورت هفتگی، ماهانه 
 سامانی به این صورت است: -روزه محاسبه کند. معادله هارگریوز 90ساعته و 

𝐸𝑇𝑜 = 0.0023(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)
0.5(𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 17.8)𝑅𝑎 

 در رابطه فوق:
ETo ( 1= تبخیر تعرق به میلی متر در روز-mm day ،)maxT ( حداکثر دمای روزانه هوا =C°  ،)minT  حداقل دمای =

 day2-(MJM.-1(= تابش خورشیدی    aR(، °C= میانگین روزانه دمای هوا)meanT(، °Cروزانه هوا )

تبخیر تعرق پتانسیل در آینده از روش هارگریوز و سامانی استفاده شده است. برای در این پژوهش، برای برآورد 
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اطمینان از کارایی این روش، با استفاده از روش همبستگی پیرسون ، آمار تشتک تبخیر و روش هارگریوز مورد مقایسه 
 قرار گرفته شد.

 نتایج و بحث - 6

در دوره گذشته  RegcCMبررسی خروجی مدل 
های مشاهداتی خروجی دمای کمینه  و بیشینه روزانه مدل با داده درصد( 15سطح اطمینان )1/0باالی  همبستگی

توان در شبیه سازی دما دارد و با اطمینان خیلی زیاد می RegCMاز توانایی مدل ( نشان 3در ایستگاه پل خاتون )جدول 
ه رسید توان به این نتیجبستگی دمای کمینه، بیشینه میبه نتایج دمای مدل در آینده اطمینان حاصل کرد.  از نتایج هم

شود تقریب خوبی برای های اولیه به مدل هارگریوز خورانده میهای خروجی مدل در آینده، که به عنوان دادهداده
 باشد.بینی تبخیر تعرق میپیش

سازی بنی بر اینکه اجرای مدل( م9211و همکاران ) محمدی( و 3008نتایج این بخش، با مطالعات هیوتسن و کرین )
 .شود، مطابقت دارددینامیکی موجب بهبود برونداد مدل های جهانی می

 
 (3001-9110بینی دمای بیشینه و کمینه روزانه )در پیش RegCMبررسی کارایی مدل -0جدول

   دمای کمینه  دمای بیشینه

 ایستگاه  همبستگی RMSE اریبی همبستگی RMSE اریبی

 پل خاتون 0.127 2.919853 0.511793 0.122 5.918118 2.908083

 فرهادگرد فریمان 0.113 3.581575 0.98913- 0.117 2.535251 0.81715-

 اولنگ اسدی 0.122 3.877115 0.18181- 0.151 2.810988 9.158199

 زشک 0.888 2.11919 9.820275 0.191 1.508993 9.30105-

 

 با آمار تشتک تبخیر برای برآورد تبخیر تعرق پتانسیلمقایسه روش هارگریوز و سامانی 
 15سطح اطمینان ) های تشتک تبخیر، همبستگی قوینتایج به دست آمده از مقایسه روش هارگریوز و سامانی با داده

 دهد و میتواند حاکی از آن باشد که این روش تا حد زیادی برای محاسبه تبخیر تعرقکمی را نشان می RMSEو  درصد(
 (2روزانه در آینده قابل قبول است )جدول 

 روش هارگریوز و سامانی با تشک تبخیر بررسی  -6جدول 
  همبستگی RMSE اریبی

 فرهادگرد فریمان 0.8130 2.1511 3.2088

 پل خاتون 0.8220 1.9811 3.8087

 زشک 0.7510 2.1781 3.2318

 اولنگ اسدی 0.8570 5.1121 2.5880

 

 ی آیندهپتانسیل در دوره برآورد تبخیر تعرق
در تمامی میلیمتر در روز  0,25و تبخیر تعرق پتانسیل تا  درجه  2با توجه به نتایج، در اقلیم آینده دما حداقل تا 

ها  نسبت به گذشته افزایش میانگین دما در اقلیم آینده در تمامی ماه . (1یابد )شکل رود افزایش میحوضه آبریز کشف
ی میلیمتر در روز افزایش نسبت به دوره 0,7رود تا ق پتانسیل در آینده در  باالدست حوضه آبریز کشفتبخیر تعردارد. 

 تبخیر تعرق پتانسیل در دورهمبنی بر اینکه  (9211قهرمان و همکاران )نتایج این بخش، با مطالعات پایه خواهد داشت. 
 دری افزایش دما ،  درباره(9211) شربیان و همکارانعات افزایش خواهد داشت و  همچنین با مطال %98,21ی آینده تا 

 .، مطابقت دارد 3010-3080و  3030-3010ی دوره هر دو 
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 میانگین دمای بیشینه و کمینه، تبخیر تعرق پتانسیل روزانه مدل در اقلیم گذشته و آینده و تفاضل دو دوره.  -4شکل 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی -4
  و  روش هارگریوز سامانی RegCM4برآورد تبخیر تعرق پتانسیل در آینده با استفاده از مدل   ا هدف،در این مطالعه ب

لذا مدل   مورد بررسی قرار گرفت.در برآورد دما  RegCM4توانمندی مدل ابتدا  .انجام شد  ،روددر حوضه آبریز کشف
RegCM4 ایستگاه مورد بررسی قرار گفت. نتایج همبستگی  1داتی های مشاهی پایه اجرا شد و نتایج آن با دادهبرای دوره

 .ی پایه  مورد بررسی قرار گرفتدورهکارایی روش هارگریوز و سامانی در قوی در دمای بیشینه و کمینه نشان داد. سپس 
 دلم نشان داد. های تشتک تبخیر، همبستگی قوی نتایج به دست آمده از مقایسه روش هارگریوز و سامانی با داده

به عنوان داده اولیه،  برای روش  RegCM4آینده اجرا شد  و دمای بیشینه و کمینه  مدل  ی دینامیکی برای دوره
 2تا  در اقلیم آینده دما حداقل. نتایج نشان داد هارگریوز و سامانی در  برآورد تبخیر تعرق پتانسیل به کاربرده شده است

میانگین  . (1یابد )شکل رود افزایش میدر تمامی حوضه آبریز کشفیمتر در روز میل 0,25و تبخیر تعرق پتانسیل تا  درجه 
تبخیر تعرق پتانسیل در آینده در  باالدست حوضه ها  نسبت به گذشته افزایش دارد. دما در اقلیم آینده در تمامی ماه

 ی پایه خواهد داشت.میلیمتر در روز افزایش نسبت به دوره 0,7رود تا آبریز کشف
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در  زایشافبا توجه به اهمیت تبخیر تعرق پتانسیل به عنوان یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده سیکل هیدرولوژی،   
نیازمند مدیریت صحیح منابع آب خواهد بود. در کشاورزی آبی تغییر در در آینده،  تبخیرتعرق )نیاز آبی( گیاهان

 از برای رشد گیاهان است )روزنبرگ و همکاران، کننده میزان آب موردنی طور مستقیم تعیین تبخیرتعرق به

باید بیان داشت که اکثر مدلهای اقلیمی، افزایش در میزان تبخیرتعرق گیاه را ناشی از افزایش دما  (. در نهایت باید9181
 د.داننمی

 

 تشکر و قدردانی  -9

کر انجام شد که بدینوسیله تش هداین تحقیق در مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مش مدلسازی عددیبخشی از 
 .می شود

 

  منابع -3

در برآورد تبخیر تعرق پتانسیل در  RegCMبررسی مهارت مدل  (:9212) موسوی، م.،و بابائیان، الف.،  و قهرمان، ن.، -

 .11-81 ،8ایستگاه مشهد . مجله ژئوفیزیک ایران،  ، بررسی موردی:3025-3039اقلیم گذشته و دوره 

 صفحه. 181(: هیدرولوژی پیشرفته، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران،9281م.، و عراقی نژاد، ش.، )کارآموز،  -

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در حوزه آبریز سد  (:9211)احمدی، الف.،  و طاهریون، م.، و نظری شربیان، م.، -

ی نوین الت دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه(. مجموعه مقاCanESM2مهاباد )با استفاده از مدل 

 شهری، مهر، ارومیه.

در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس  RegCM4.کارایی مدل اقلیمی (9211)بابائیان، الف.، محمدی، ف.، زرین، الف و 

 .599- 531( : 2)19فیزیک زمین و فضا،  . مجله9110-3090مطالعه موردی: دوره 
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