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 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

  

 (مطالعٍ مًردی دضت بُبُان)در آیىذٌ(خربسٌ ي سبسیجات)یرات ویاز آبی ديگًوٍ بررسی تغی

 4 حسیه ًَضمىذی 3حجت الٍ ارياوٍ ،  2،حسیه قرباوی زادٌ خرازی1لیال اماوت بُبُاوی

داًص آهَختِ کاسضٌاسی ،هؼاًٍت آهَصضی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضَضتش،داًص آهَختِ کاسضٌاسی اسضذ آتیاسی ٍ صّکطی

 کاسضٌاسی اسضذ خغشافیا کاسهٌذ داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْثْاى.اسضذآتیاسی ٍ صّکطی

 Leilaamanat@yahoo.comاهاًت تْثْاًی لیال

 چکیذٌ

ایي .تغییش اللین پذیذُ ای است کِ دس ػػش حاضش تیطتشیي ًگشاًی ّا سادس هیاى خَاهغ ٍ هشاخغ تػوین گیشی دس سشاسش دًیا تِ ٍخَدآٍسدُ است

ص کطاٍسصی ٍ تأهیي هٌاتغ غزایی کافی تشای اص خولِ هْوتشیي آى ّا تخ .پذیذُ تأثیشات هْوی دس خٌثِ ّای هختلف صًذگی تطش ایدادًوَدُ است

،  Echam4 ٍ تاسش  تا استفادُ اص خشٍخی ّای هذل خْاًی تغییش اللین( حذالل ٍ حذاکثش)دها تش تغییشاللین دس ایي تحمیك تأثیش .کطَسّا هی تاضذ

 اص استفادُ تا تؼذی هشحلِ دس. لشاس گشفتدس دضت تْثْاى هَسد تشسسی  2050ٍ 2025هشکض تحمیمات َّاضٌاسی ّاهثَسگ آلواى تشای دٍ سال 

تؼشق  گیاُ هشخغ چوي  ٍ ًیاص آتی  ٍ تثخیش ، Echam4 استخشاج ضذُ اص ایستگاُ ایذًک ٍ پاساهتشّای پیص تیٌی ضذُ تَسط هذل پاساهتشّای

 ًتایح. هَسد همایسِ لشاس گشفتٌذ هحاسثِ ٍ  2050ٍ  2025ٍ دٍ سال پیص تیٌی ضذُ ( 2000-1970)سٍش تشای دٍسُ هَسد هطالؼ2ِالگَی کطت تِ

 دس ّن چٌیي.ضذ خَاّذ افضٍدُ دها تأثیش دٍ سال پیص تیٌی ضذُ تحت تشای ٍ هاّْا تواهی تشای هحاسثِ ضذُ تؼشق ٍ تثخیش هیضاى داد ًطاى حاغل

سٍش ّاسگشیَص ساهاًی تِ  تِ سثضیدات  خشتضُ ٍ آتی ًیاص 2050 2025ٍدسخِ ساًتیگشاد دس سال  3تا2هیضاى تِ َّا دهای افضایص غَست

 حال دس هشتة تطَس تغییشاللین اص تاتؼی تػَست گیاُ آب تَسط ًتایح هطالؼات ًطاى دادکِ هػشف.افضایص پیذا خَاّذ کشد%6324ٍ%6337.تشتیة

 .ضذ خَاّذ ساالًِ آب کوثَد تِ افضایص هٌدش تاسًذگی دس اًتظاس هَسد کاّص ٍ دها افضایص . تَد تغییش خَاّذ

 .،ویاز آبی،تبخیر ي تعرق،َارگریًز ساماویECHAM4مذل کمبًد آب ،تغییر اقلیم،:کلیذیياشگان 

 مقذمٍ 

هْوتشیي فاکتَسّای اللیوی دس ّش .تغییش اللین دس توام ًماط دًیا ٍخَد داضتِ ٍ دس اکثش ًماط تػَست گشم ضذى تذسیدی هی تاضذ

الگَی ( خشتضُ،سثضیدات)تغییش اللین تش تغییشات ًیاص آتی گًَِ ّای  ّذف ایي هطالؼِ تشسسی اثش.هٌطمِ هیضاى تاسش ٍ دها هی تاضذ

دس ایي تحمیك اص دٍ .هی تاضذ 2025ٍ2050کطت  ٍ ضثیِ ساصی هیضاى ًیاص آتی آًْا دس تواهی هاّْای دٍسال پیص تیٌی ضذُ 

ٍ دٍ ( هثٌا)دس سِ دٍسُ صهاًی،  گًَِ ّای الگَی کطت دضت تْثْاى تشآٍسد ًیاص آتیتشای ( تطت تثخیش ٍ ّاسگشیَص ساهاًی)سٍش

 ٍ تثخیش یا تثخیشکٌٌذگی َّا لذست کِ سٍد هی اًتظاس حشاست دسخِ افضایص تا.استفادُ ضذُ است2025ٍ2050سال پیص تیٌی ضذُ 

 .دتَ خَاّذ آى تغییشات ٍ اللیوی پاساهتشّای تأثیش تحت هستمین گیاّاى تطَس آتی ًیاص ًتیدِ دس ٍ یاتذ افضایص پتاًسیل تؼشق
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 مًاد ي ريش َا

 26/3164دلیمِ تا هساحت  36دسخِ ٍ  30دلیمِ ٍ ػشؼ خغشافیایی   14دسخِ ٍ  50هحذٍدُ هَسد هطالؼِ تا  طَل خغشافیایی  

تشای ایستگاُ   2000-1970تشای تؼییي ًیاص آتی دس دضت هَسد هطالؼِ  دٍسُ صهاًی .کیلَهتش هشتغ دس ضْشستاى تْثْاى ٍالغ ضذُ است

ایستگاُ طَسی اًتخاب ضذکِ هتَسط هحاسثِ ضذُ تشای پاساهتش ّای َّاضٌاسی ایي ایستگاُ هؼشف ٍ .ْاى اًتخاب ضذایذًک  تْث

-REFضؼیت ػوَهی اللیوی دضت تاضذ ٍ کلیِ پاساهتشّای اللیوی هَسد ًیاص تشای هحاسثِ تثخیش ٍ تؼشق تَسط هذل کاهپیَتشی 

ETی حذاکثش هاّاًِ ،تاسش هتَسط هاّاًِ،سطَتت حذاکثش هاّاًِ،سطَتت حذالل اص خولِ هتَسط دهای حذالل هاّاًِ ،هتَسط  دها

ٍ حذاکثش هوکي تاتص ٍسٍدی خَسضیذ تِ  هاّاًِسشػت تادهتَسط  ، هاّاًِ ، هتَسط ساػات آفتاتیهاّاًِ هاّاًِ،دسخِ حشاست صهیي

ّا تِ سٍش ساى تست هَسد آصهایص ّوگٌی داد ُ پس اص خوغ آٍسی توام پاساهتش. سطح صهیي تشای تواهی  هاُ ّا اًذاصُ گیشی گشدیذ

آصهَى ّوگٌی تش . هذلی ًَضتِ ضذ ٍاخشاء گشدیذ تا ّوگٌی دادُ ّا تشسسی گشدد Excelّا لشاس گشفت تشای ایي هوٌظَس دس هحیط 

حشاست ٍ تاسش پیص دس هشحلِ تؼذ دادُ ّای دسخِ . سٍی کلیِ دادُ ّا اًدام گشفت ًٍتیدِ ایي آصهَى ّوگي تَدى کلیِ دادُ ّا تَد

ایستگاُ  2025ٍ2050، هشکض تحمیمات َّاضٌاسی  ّاهثَسگ آلواى تشای دٍ سال، Echam4 تیٌی ضذُ اص هذل خْاًی تغییش اللین

 .هطخع ضذُ اًذ(1)کِ دس خذٍل ضواسُ تْثْاى استخشج گشدیذ

DEC NOV OCT SEP AUG JUL JUN MAY APR MAR FEB JAN پارامتر 

درجٍ   136 435 235 1385 231 2335 236 2365 2345 2315 1395 138

 (1)حرارت

درجٍ  233 2305 237 236 2385 3 3325 2385 3315 239 3345 2385

 (2)حرارت

 )1MM)باروذگی -635 -5 635- -735 -10 0 0 0 0 -435 -6 -5

 )2MM)باروذگی -935 -935 -11 -1135 -535 0 0 0 0 -835 -935 -9

   ًطاًِ  2ٍ ػذد 2025ًطاًِ همطغ صهاًی  1ػذد)برای ایستگاٌ مبىا دضت بُبُان Echam4 میسان تغییرات درجٍ حرارت ي باروذگی ماَاوٍ براساس مذل جُاوی تغییر اقلیم(:1)جذيل ضمارٌ     

 (.است 2050سال

 2050دسخِ ساًتیگشاد ٍ تشای سال  2337حذٍد 2025 ًتایح ایي هطالؼات ًطاى هیذّذکِ هتَسط تغییش دسخِ حشاست ساالًِ تشای سال

-2319تِ تشتیة تِ هیضاى  2050ٍ  2025دس دٍ سال  ضذُ تیٌی پیص تاسش ساالًِ هیاًگیي. دسخِ ساًتیگشاد خَاّذ تَد 2382حذٍد

خػَظ تغییش اللین  ایي ًتایح تا ًتایح سایش تحمیمات اًدام ضذُ دس.هثٌا کاّص پیذا خَاّذ کشدهیلیوتش ًسثت تِ دٍسُ  -3392ٍ

تطت )سٍش2 تشای ایستگاُ َّاضٌاسی دضت هَسد هطالؼِ همذاس تثخیش ٍ تؼشق پتاًسیل گیاُ هشخغ چوي ٍ ًیاص آتی تِ.ّوخَاًی داسد

تشای هحاسثِ  . گشدیذُ هحاسثِ ٍ تػَست خذاٍل هَسد ًیاص اسائِ(سثضیدات-خشتضُ)ػیگًَِ صسا 2تشای   (ٍ ّاسگشیَص ساهاًی تثخیش

ذ ٍ ضاطالػات ٍسٍدی تػَست هاّاًِ ٍاسد هذل .استفادُ گشدیذ  REF-ETتؼشق گیاُ هشخغ چوي اص هذل کاهپیَتشی تثخیش ٍ

ًتایح تِ دست آهذُ اص ایي هذل دس هحیط اکسل ٍاسد .ضذ تِ ّواى غَست هاّاًِ دسیافت ( تثخیش ٍ تؼشق گیاُ هشخغ چوي)خشٍخی

 .آتی الگَی کطت دس دٍسُ پیک هحاسثِ گشدیذ دٍسُ پیک  ًیاص Kcتا اػوالگشدیذ ٍ 

  وتایج ي بحث

ٍ دس . همایسِ گشدیذAGWATدس ایي هطالؼِ تثخیش ٍتؼشق تا سٍضْای گفتِ ضذُ تشای ایستگاُ هثٌا هحاسثِ ٍ تا سٌذ هلی  ٍ هذل 

ایسِ ًتایح تثخیش ٍ تؼشق هحاسثِ ٍ دس هم .ًتایح تأییذ ضذ تا سٌذ هلی غحت REF-ETهذلهمایسِ ًتایح تثخیش ٍ تؼشق هحاسثِ ضذُ اص 
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 داسدAGWATًطاى دادُ ضذ کِ  ًتایح سٍش ّاسگشیَص ساهاًی تیطتشیي ضثاّت سا تِ ًتایح هذل  AGWATهذلتا REF-ET هذلضذُ اص 

 ًطاى ،رکش ضذُ  سٍش  2تِ   ًسثت تِ دٍسُ فؼلیدس دٍ سال پیص تیٌی ضذُ تغییشات همذاس تثخیشٍتؼشق سا  (1)ضواسًُوَداسدس .

ًسثت تِ دٍسُ فؼلی  2050ٍ  2025ًطاى داد کِ هیضاى تثخیش ٍ تؼشق دس دٍ سال دس ایي ًوَداس تحلیل ًتایح حاغل اص همایسِ.هیذّذ

همایسِ ( 2)ٍ ًوَداس ضواسُ سٍش تکاسگشفتِ ضذُ تشای هحاسثِ تثخیش ٍ تؼشق ایي افضایص سا ًطاى هیذٌّذ 2افضایص پیذا کشدُ کِ ّش 

تشای سِ دٍسُ صهاًی رکش ضذُ دس دضت تْثْاى تطت تثخیش ٍ ّاسگشیَص ساهاًی سا تِ سٍش (خشتضُ ٍ سثضیدات)دٍ گًَِ  ًیاص آتی 

 .ًطاى هی دّذ

 

   

اًی تشای سِ دٍسُ صهاًی رکش ضذُ دس همایسِ هیضاى  ًیاص آتی الگَی کطت تِ سٍش  تطت تثخیش ٍ ّاسگشیَص ساه( 2)همایسِ هیضاى تغییشات تثخیش ٍ تؼشق گیاُ هشخغ ٍ ًوَداس ضواسُ(1)ًوَداس ضواسُ

            (سامانی-روش هارگریوز=H-S  روش تشت تبخیر= P-E)دضت تْثْاى

 دًٍطاى دٌّذُ افضایص ًیاص آتی دس 2ِ ّشضذُ کهحاسثِ سٍش  2تِهمذاس تشآٍسدی ًیاص آتی الگَی سطح کطت ( 2)خذٍل ضواسُدس 

سٍش  2دسغذ افضایص ًیاص آتی الگَی کطت تِ (3)ٍ دسخذٍل ضواسُ .ّستٌذ  (1999-1970)ًسثت تِ دٍسُ فؼلی2050ٍ 2025سال

 .ًسثت تِ دٍسُ فؼلی هحاسثِ ضذُ است 2050ٍ  2025تشای دٍ سالرکش ضذُ 

 

                                       

 2050ٍ 2025سٍش تشای دٍ سال3تشآٍسد دسغذ افضایص ًیاص آتی  تِ  (3)خذٍل ضواسُ 2252سال-2225سال-ريش برای ديرٌ فعلی 2مقایسٍ مقذار برآيردی ویاز آبی دي گًوٍ بٍ(: 2)جذيل ضمارٌ

 ًسثت تِ دٍسُ فؼلی

ًسثت  2050ٍ  2025سال  دس ًیاصآتی الگَی کطت  افضایص دٌّذُ ًطاىرکش ضذُ  سٍش 2استفادُ اص تا گیاّاى تؼشق ٍ تثخیش پیطثیٌی

 دس . تَد خَاّذ آیٌذُ دس آتی هٌاتغ غحیح ًیاصهٌذ هذیشیت گیاّاى آتی ًیاص دس افضایص .تاضذ هیتْثْاى  دضت  تِ دٍسُ فؼلی

 ٍ هذت صهاى، اغالح تَسط ػولکشد  گیاُ ٍ تَسؼِ سضذ، تش هْوی تسیاس تأثیشات تؼشق ٍ تثخیش هیضاى تغییش دس دین، کطاٍسصی

 سبزیجات خربزه ویاز آبی

 4776 4797 (P-E)ضرایط فعلی

 5728 5731 (P-E)2225پیص بیىی در سال

 6729 6757 (P-E)2252پیص بیىی در سال

 H-S 6774 7725))یط فعلیضرا

 7766 8721 (H-S)2225پیص بیىی در سال

 7766 8721 (H-S)2252پیص بیىی در سال

 سبسیجات خربسٌ ورخ افسایص ویاز ویاز آبی

 6372 6384 (P-E)2025پیص تیٌی دس سال

 32314 38302 (P-E)2050پیص تیٌی دس سال

 6337 6324 (H-S)2025پیص تیٌی دس سال

 6337 6324 (H-S)2050س سالپیص تیٌی د
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 تشای ًیاص هَسد آب کٌٌذُ هیضاى تؼییي هستمین تطَس تثخیشٍتؼشق دس تغییش آتی کطاٍسصی دس . داسد خطکی تٌص ّای دٍسُ ضذت

 هی تاسًذگی دس هیضاى افضایص اص ًاضی سا خْاًی یصگشها تحت تؼشق ٍ تثخیش دس ّا افضایص هذل اص تشخی .تاضذ هی گیاّاى سضذ

 ٍ صهاى ساصی تْیٌِ ّوچٌیي ٍ تَلیذ گیاُ ساصی تْیٌِ خْت هٌطمِ کطاٍسصاى تشای ای ساصًذُ تَاًذ پیطٌْادات هی هطالؼِ ایي .داًٌذ

 .ًوایذ اسائِ آتی کوثَد هٌاتغ ضشایط دس آتیاسی هیضاى

 

  :هٌاتغ

 .6ٍ7ٍ18،فػل(ع)داًطگاُ اهام سضا.طی کاستشدیاغَل ّیذسٍلَ.1385.ػلیضادُ ا-1

 .، پایاى ًاهِ دکتشی ،فػل چْاسم،تشسسی پتاًسیل اثش تغییش اللین تش هػاسف آب کطاٍسصی دضت هطْذ1384.ح اتشاّیوی-2

 تشسسی پتاًسیل اثشات تغییش اللین تش افضایص ًیاص آتی کطاٍسصی دس آیٌذُ تا استفادُ اص(.1390)0اهاًت تْثْاًی،ل--3

 0،ّوایص هلی تغییش اللین ٍ تأثیش آى تش کطاٍسصی ٍ هحیط صیست،اسٍهیِ دٍم هشداد(هطالؼِ هَسدی دضت تْثْاى)Echam4هذل

 4- Prudhomme christel,A.(2002) . climate change and water resources management in arid and  

semi arid regions ,Biosystem Engineering , 81, 3-34.                                                                    

 

Abstract 

 climate change is phenomenon that has made the highest concern in societies and decision 

making is whole the world.This phenomenon has made important effects in different sides 

of man life.one of the most important of them is agriculture and supporting enough food 

resources for countries. In this study of effect climate change on temperature (minimumand 

maximum) and precipitation, using of outputs global climate change models, Meteorology 

research centerin Hamburg, Germany for years2025 and 2050in the Behbahan plain were 

examind. In the next stage, using extracted parameters from the idnak station and the 

predicted parameters by the Echam4,model evapotranspiration reference crop grass and crop 

water requirement by 2  methds for the study period (1970-2000) and two forecast year 2025 

and 2050 were calculated and compared . The increase in temperature of 2 to 3 degrees 

Celsius in 2025 and 2050 water requirements melon and vegetables to Method Hargreaves 

and Samani   to respectively.6.37% and 6.24% will increase . The results showed that the 

calculated rate of evapotranspiration for all months and for forecast, two years will be added 

influenced by temperature.and water use by plants will be regulary changing as a function of 

climate change .also Increasing temperature anddecreasing the expected rainfall in this 

region can be due increased shortages annual water.                                                                 

                        

Keywords: 

climate change-shortage of water- Echam4,model- evapotranspiration- Hargreaves and Samani- water 

requirement. 


