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چکیده
افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن ،سبب بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین شده و
تغییرات اقلیمی گستردهای را در اغلب نواحی کره زمین بهوجود آورده است .در این پژوهش ،ابتدا مدل  SWATبرای حوضه جامیشان
واسنجی شد .در مرحله درجهبندی و اعتبارسنجی ضرایب  NSو  R2بهترتیب  0/52 ،0/61 ،0/6و  0/54بهدست آمد .با توجه به نتایج
تحلیل حساسیت در منطقه مشخص شد که از میان  20پارامتر مؤثر بر رواناب ،شماره منحنی بهعنوان مهمترین پارامتر بود .سپس مقادیر
دما و بارش برای دوره آتی بر اساس سناریو تغییر اقلیم با خروجیهای مدل چرخش عمومی جو  HadCM3برای سه سناریو B1 ،A2
و  A1Bبا استفاده از مدل  LARS-WGریزمقیاس شدند .سپس بهمنظور شبیهسازی رواناب حوضه ،دادهها به مدل  SWATمعرفی شد
و نتایج نشان داد رواناب در دوره آماری  2015و  2026نسبت به دوره مشاهداتی در هر سناریو  A1B ،A2و  B1بهترتیب بهمیزان
متوسط  7 ،6و  %6افزایش پیداکرده و این موضوع ،نشاندهنده تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب در دوره آینده نزدیک  2016تا  2026میباشد.
این پژوهش نشان داد که تغییر در پارامترهای هواشناسی منجر به تغییر قابلتوجهی در رژیم هیدرولوژیکی مانند رواناب حوضه خواهد
شد .افزایش میزان بارش و دما احتماالً در آینده سبب ایجاد سیل در منطقه میشود.

واژههای کلیدی :تغییر اقلیم؛ مدل LARS-WG؛ مدل SWAT؛ مدل .HadCM3
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 -1مقدمه
صنعتی شدن جوامع و افزایش گازهای گلخانهای در دهههای
گذشته ،سبب افزایش دمای کره زمین و تغییر در دیگر
پارامترهای اقلیمی شده است که در نوشتههای علمی به آن
پدیدهی تغییر اقلیم اطالق میشود .تغییر اقلیم با نوسانات
اقلیمی تفاوت علمی دارد .نوسانات اقلیمی دورهای است و
انحرافات پارامترهای اقلیمی از میانگین را بیان میکند و در
دورههای زمانی مختلف میتواند اتفاق بیفتد .تغییر اقلیم
نوسان کلی و گسترده در آبوهوای یک منطقه است؛ در حال
حاضر روند گرم شدن دمای کره زمین را بخشی از تغییر اقلیم
قلمداد میکنند (.)Khosravi et al. 2010
از دیگر پیامدهای پدیده تغییر اقلیم و افزایش دمای کره
زمین تبدیل الگوی بارش برف به باران میباشد که این مسئله
باعث کاهش آورد رودخانه وابسته به ذوب برف در فصول بهار
و تابستان و افزایش رواناب در فصول پاییز و زمستان میشود.
این مسئله باعث میشود که آبدهی مطمئن سدها با آنچه در
زمان طراحی در نظر گرفتهشده تطابق نداشته باشد که از
جمله چالشهای پیشرو در برنامهریزی و مدیریت منابع آب
خواهد بود ( .)Steele-Dunne et al. 2008تغییرات اقلیمی
در حال حاضر بهطور قابلتوجهی بر توزیع فضایی و زمانی
منابع آب تأثیر میگذارد .آبوهوای گرمتر چرخه
هیدرولوژیکی را تسریع کرده و بارندگی و مقدار رواناب،
رسایش خاک و انتقال رسوب را تغییر میدهد ( Azari et
 Ashofteh and Bozorg Hadad )2013( .)al. 2016به
ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب با استفاده از مدل
ریزمقیاسگردانی  WGlARSتحت سناریوی  A2مدل
 HadCM3و مدل بارش-رواناب  IHACRESدر حوزهی
آبخیز آیدوغموش پرداختند ،نتایج بهدستآمده بیانگر کاهش
متوسط بلندمدت رواناب ساالنه در سه دورهی زمانی آتی
نسبت به دورهی پایه استLaleh Siyah et al. )2012( .
با استفاده از دو مدل  HadCM3و  CSIROتحت دو
سناریوی  A2و  ،B1تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب حوضهی
رودخانهی کارون را طی دورهی  2039-2010بررسی کردند.
نتایج بهدستآمده ،بیانگر افزایش دما و کاهش بارش در
Soil and Water Assessment Tool

منطقه بود Godarzi et al. )2015( .تأثیر تغییرات اقلیمی
بر تغییرات رواناب سطحی در حوزهی آبخیز دریاچهی ارومیه
بررسی کردند .نتایج بررسی تغییرات رواناب سطحی نشان داد
متوسط رواناب ساالنهی بلندمدت در دهههای ،2080
 2050،2020نسبت به دورهی پایه بهترتیب ،22/35 ،5/4
 65%/4کاهش مییابد.
( Sanikhani et al. )2013اثرررات تغییررر اقلرریم بررر
رواناب حوضره آجری چرای در اسرتان آذربایجران شررقی را
موردبررسررری قراردادنرررد .بررسررری دادههرررای ریزمقیررراس
شرررده مررردل  HADCM3و سرررناریوهای  A2 ،A1Bو
 B1بررررا کمررررک مرررردل  LARS-WGدر افررررق 2055
افررزایش دمررا و کرراهش بررارش را در منطقرره نشرران داد.
همچنرررین روانررراب شبیهسازیشرررده برررا کمرررک مررردل
هوشررمند برنامررهریزی بیرران ژن نیررز کرراهش قابررلتوجهی
در حوضرره موردمطالعرره داشررته اسررت .ایررران در برابررر
تررأثیرات نرررامطلوب تغییررر اقلررریم آسرریبپذیر اسرررت
( .)Shahni Danesh et al. 2016متوسررط بررارش در
ایررران در سررالهای اخیررر حرردود  210 mmاسررت کرره
کررمتررر از یکچهررارم میررانگین بررارش جهررانی ()860mm
اسررت .همچنررین تغییرررات دم را در ایررران گرراهی اوقررات از
 -20تا  50 °Cمیباشرد .تخمرین زدهشرده اسرت کره اگرر
مقرردار کررربن دیاکسررید در سررال  2100دو برابررر شررود،
متوسررط دمررا در ایررن کشررور  1/5تررا  4/5 °Cافررزایش
خواهررد یافررت .کرره تغییرررات قابررلتوجهی در منررابع آب
ایجرراد خواهررد کرررد ( .)Kheiri et al. 2017یکرری از
مدلهایی کره بررای ریزمقیراس نمرایی برهطور گسرتردهای
مورداسرررتفاده قرارگرفتررره اسرررت مررردل LARS-WG
اسررت Zare et al. )2016( .از مرردل  SWAT1برررای
شبیهسررازی فرسررایش و انتقررال رسرروب در حوضرره قرهسررو
اسرررتان گلسرررتان و شناسرررایی و اولویتبنررردی منررراطق
بحرانی حوضره از نظرر فرسرایش و رسروب اسرتفاده نمرود.
نتررایج نشرران داد کرره علرریرغم کمبررود و عرردم قطعیررت

1
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دادههررررای موجررررود ،کررررارایی مرررردل  SWATبرررررای
شبیهسررازی فرسررایش و رسرروب در حوضرره قرهسررو نسرربتاٌ
قابلقبول است.
( Abbaspour et al. )2015در اروپا به مطالعه درجهبندی
و عدم قطعیت با رزولوشن باال مدل  SWATدر مقیاس بزرگ
پرداختند .مدل کالیبره شده و نتایج ارائه پشتیبانی از
اطالعات به این دستورالعمل چارچوب آب اروپا و ذخیره
کردن پایه و اساس ارزیابی بیشتر از تأثیر تغییرات آبوهوا
در دسترس بودن آب و کیفیت رویکرد و روشهای
توسعهیافته بهطورکلی است و میتواند به هر منطقه بزرگ در
سراسر جهان استفاده کردMalekian et al. )2019( .
بررسی آثار تغییر اقلیم بر برخی ویژگیهای هیدرولوژیک
منابع آب استان لرستان پرداختند .نتایج نشاندهنده کاهش
میزان بارش در دوره آتی و نیز افزایش متوسط دمای منطقه
بود Jahangir et al. )2018( .در مطالعهای به بررسی روند
تغییرات پارامترهای اقلیمی شهرستان بروجرد در  20yrآتی
با استفاده از مدل  HADCM3پرداختند .نتایج بهدستآمده
از برآورد مدل برای سناریوهای بررسیشده در دورههای آتی،
نشان داد که میانگین مجموع پارامترهای هواشناسی روند
افزایشی داشته است .هر سه سناریو این میزان افزایش را
نشان میدهند Amoakowaah Osei et al. )2019( .به
بررسی تأثیر تغییر آبوهوا و کاربری اراضی بر روی
فرآیندهای هیدرولوژیک حوضه آوابی با استفاده از مدل
 SWATپرداختند .پیشبینی جریان آینده بر اساس سه
سناریو اقلیمی  RCP8.5 ،RCP2.6 ،RCP4.5کاهش
بارندگی را نشان داد و موفقیتآمیز بودن استفاده از مدل
 SWATبرای ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه را نشان داد.
( Anand and Oinam )2019تأثیر تغییرات آبوهوایی
آینده بر رژیم هیدرولوژیکی حوضه رودخانه مانیپور با
استفاده از مدل  SWATرا بررسی نمودند .نتایج RCP8.5
نشان داد که میانگین دما و میزان بارندگی ساالنه  2/5 °Cو
 0/062 mmتا پایان قرن  21افزایش مییابد .و پیشبینی
شد در دهههای آینده احتماالً منطقه تحت تأثیر سیل و
لغزش و رانش زمین قرار گیرد.

در این پژوهش ،با استفاده از مدل  ،LARS-WGاثرات بالقوه
تغییر اقلیم با مدل  HADCM3تحت سناریوهای انتشار
 B1 ،A2و  A1Bبرای دوره  2000-2026ارزیابی شد .سپس
بهمنظور تعیین میزان کارایی مدل  SWATدر محدوده
موردمطالعه در شرایط با داده مشاهداتی محدود و بررسی اثر
تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرسطحی ،مدلسازی
تغییر اقلیم روی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه انجام شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
محرردوده حرروزه آبخیررز جامیشرران در شررمال شرررق اسررتان
کرمانشرراه واقعشررده اسررت .ایررن حوضرره بررین مختصررات
جغرافیررایی 47°و  23′تررا  47°و  50′طررول شرررقی و
 °34و  38′ترررا  34°و  54′عرررر شرررمالی واقعشرررده
اسررررت .مسرررراحت آن  53991/53 haاسررررت ،حررررداقل
ارتفرراع حوضرره  1480 mو حررداک ر ارتفرراع آن 3319 m
میباشررررد .رودخانرررره جامیشرررران یکرررری از مهمترررررین
رودخانررههای منطقرره و بلنرردترین کرروه منطقرره داالخررانی
میباشد.
 -2-2روش کار
 -1-2-2ریزمقیاس نمایی دادهها

در پژوهشهای تغییر اقلیم الزم است تا دادههای دورهی پایه
مشخص شوند .بدین منظور ابتدا دادههای موردنیاز شامل
مقادیر روزانهی بارش ،دما و تبخیر و تعرق در دوره آماری
 2016-2000مختص به ایستگاههای کرمانشاه ،سنقر،
کنگاور از سازمان آب منطقهای و اداره هواشناسی استان
کرمانشاه تهیه شدند ( Kermanshah Meteorological
 .)Organizationبهمنظور ارزیابی تغییرات
2014
متغیرهای اقلیمی بارش و دما در دورههای ،از خروجیهای
مدل اقلیمی  HADCM3در مدل تولید داده LARS-WG
استفاده شد .مدل الرس ،از یک توزیع نیمهتجربی برای
تقریب توزیعهای احتماالتی سریهای خشک و مرطوب،
بارش ،کمترین و بیشترین دماها و تابش خورشیدی روزانه
استفاده میکند .الرس برای تولید سریهای زمانی روزانهی
دما و بارش در آینده ،نیاز به معرفی فایل سناریوی تغییر
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اقلیم دارد .مدل گردش عمومی جو  ،HADCM3یکی از
مدلهای جفت شده اقیانوسی جوی است که بهوسیله مرکز
تحقیقات و پیشبینی اقلیمی هادلی در بریتانیا طراحیشده

است .جهت اجرای مدل تغییر اقلیم از اطالعات یک ایستگاه
درونحوضه و دو ایستگاه خارج از حوضه استفاده شد.
موقعیت این ایستگاهها در جدول ( )1ذکر شده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز جامیشان
Fig. 1 Geographical location of Jamyshan watershed

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک و اقلیمشناسی مورداستفاده در منطقه
)Height (m

Table 1 Specifications of synoptic and climatic stations used in the region
Station Name
Station Type
Longitude
Latitude

Row

1318

ʹ21° 34

ʹ47° 09

Synoptic

Kermanshah

1

1468
1700

ʹ30° 34
ʹ34° 47

ʹ48° 59
ʹ47° 35

Synoptic
Climatology

Kangavar
Songhor

2
3

 -2-2-2اجرای مدل SWAT

برای اجرای مدل  SWATدادههای موردنیاز مدل شامل
نقشههای رقومی ارتفاع ،نقشه خاک و نقشه کاربری اراضی،
دادههای هواشناسی شامل دمای حداقل و حداک ر و بارش،

ساعات آفتابی و رطوبت نسبی روزانه از سازمانهای مربوطه
تهیه شد .جهت استفاده از نقشه خاک برای اجرای مدل
 SWATنیاز به دادههای ورودی مانند گروه هیدرولوژیکی
خاک ،ظرفیت تبادل آنیون ،هدایت هیدرولیکی ،بافت خاک
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تخلخل ،آب قابلدسترس و تعدادی پارامترهای دیگر میباشد
که بدین منظور از اطالعات پروفیلهای حفرشده در منطقه
استفاده شد .مدل برای پایه زمانی  2014-2005شبیهسازی
و واسنجی شد .سپس نتایج خروجی نرمافزار الرس 1به مدل

معرفی و رواناب را برای دوره آینده نیز شبیهسازی شد .در
شکل ( )2نقشههای موردنیاز برای اجرای مدل SWAT
نمایش دادهشده است که شامل نقشه رقومی ارتفاع ،نقشه
خاک ،نقشه کاربری اراضی و نقشه شیب میباشد.

شکل  -2نقشههای موردنیاز اجرای مدل : SWATالف -نقشه مدل رقومی ارتفاع حوضه ،ب -نقشه کاربری اراضی حوضه ،ج -نقشه
شیب حوضه ،د -نقشه خاک حوضه
Fig. 2 Maps required to run the SWAT model: a) Digital model of the height of the basin, b) Land use map of
the basin, c) Basin slope map and d) Basin soil map
 -3-2-2مدل SWAT

 SWATمدلی در مقیاس آبخیرز بزرگ و یا زیرحوضه
میباشد .این مدل از نوع مدلهای با مبنای فیزیکی است،
زیرا بر اساس راهحل معادالت اساسی فیزیک به شبیهسازی
در مقیاس بزرگ و مطالعهی فرآیندهای سیستم اصلی
میپردازد .کوچکترین واحد کاری در این مدل واحدهای
پاسخ هیدرولوژیکی ( )HRUمیباشد کره از ترکیب
نقشههای طبقات شیب ،کاربری اراضی و خاک حاصل
میشود .بر این اساس بایرد  SWATرا یک مدل نیمهتوزیعی

به شمار آورد .از نظر زمانی نیز فرآیندهای مختلف بیانشده
را میتروان در مقیاس زمانی روزانه ،ماهانه و یا ساالنه
شبیهسازی کرد .روندیابی جریان توسط روشهای ذخیره
متغیر و ماسکینگام قابلمحاسبه است .رواناب سطحی از
بارندگی روزانه توسط روش شماره منحنی اصالحشده
محاسبه میشود .جهت محاسبه تبخیر و تعرق از روش
هارگریوز استفاده شد معادله بیالن آب در مدل  SWATاز
رابطه ( )1بهدست میآید.
()1

)SWt = SW0+∑(Rday-Qsurf-Ea-Wseep-Qgw

1

Lars
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کره در آن  SWtمحتروای آب نهرایی در خرراک t ،زمرران
(روز) SW0 ،مقررردار آب اولیررره موجرررود در خرراکRday ،
مقرردار بررارش در هررر روز Qsurf ،مقرردار روانرراب سرررطحی
در هرررر روز Ea ،مقررردار تبخیرررر و تعرررق روزانرره،
Wseepمقردار آب نفرروذ کرررده بررره منطقررره زیرقشرررری و
Qgwمقردار نفروذ بره سرفره زیرزمینی میباشد.
 -4-2-2مدل LARS-WG

جهررت ریررز مقیرراسنمررایی خروجرریهررای مرردل Had

CM3از مرردل آمرراری  LARS-WGاسررتفاده شررد کرره
ویژگیهررای آن در جرردول ( )2بیرران شررده اسررت .ایررن
مدل بررای تولیرد دادههرای روزانره برارش ،ترابش و دمرای
حررداقل و حررداک ر یررک ایسررتگاه تحررت شرررایط اقلرریم
حاضررر و آینررده بررهکار مرریرود .همچنررین توزیعهررای
نیمررهتجربی برررای مدلسررازی طررول دورهتررر و خشررک،
بررارش روزانرره و سررریهای تررابش بررهکار مرریرود و برررآورد
جدول  -2ویژگیهای مدل

دمررا برره کمررک سررری فوریرره انجررام میشررود و حررداقل و
حررداک ر دمررای روزانرره بهصررورت فرآینرردهای تصررادفی بررا
میررانگین و انحررراف معیررار درجرره حرررارت فصررلی بررهکار
مرریرود مقررادیر مانرردهها کرره از تفریررق مقررادیر میررانگین از
مقرررادیر دیررردهبانی شرررده حاصرررل میشررروند در تحلیرررل
خودهمبسرررتگی زمرررانی دادههرررای حرررداقل و حرررداک ر
مورداسررتفاده قرررار میگیرنررد .تولیررد دادههررا توسررط مرردل
 LARS-WGدر سررره مرحلررره انجرررام میشرررود کررره
عبارتانررد از :درجررهبنرردی ،ارزیررابی و ایجرراد دادههررای
هواشناسرری .در ایررن مرردل ابترردا دادههررای مرردل گررردش
عمررومی جررو  ECHO-Gشررامل بررارش ،دمررای کمینرره،
دمررای بیشررینه و تررابش بهصررورت روزانرره استخراجشررده و
برررای هررر شرربکه مرردل  ECHO-Gیررک سررناریوی خررا
تولیررد داده ترردوین میشررود .برررای ترردوین ایررن سررناریو
بایرررد دادههرررای شررربکهای مررردل  ECHO-Gدر دوره
آینده با دادههای دوره پایه مقایسه شوند.

 HadCM3و تعریف سناریوهای تغییر اقلیم ))IPCC-2007

)Table 2 Characteristics of HadCM3 model and definition of climate change scenarios (IPCC-2007
Model Name
Founder
)Spatial Accuracy (Width and Length
Simulated Scenarios
HadCM3
UK Met, Office
2.5 o ×3.75 o
A2, B1, A1B
The average growth of the economy, technology and the rate of
A2
rapid population growth and a world distinct from the current
situation
Rapid growth in the economic structure of nations, the growth of
Scenarios
B1
clean technologies and the slow growth rate of the population
Rapid economic growth, mostly population growth in the middle of
A1B
the century and declining trends, rapid growth of new and effective
technologies

 -3یافتهها و بحث

 -3-3واسنجی

 -1-3درجهبندی و صحتسنجی مدل LARS-WG

بعد از درجهبندی مدل ،جهت واسنجی تولید دادههای آینده،
نتایج شبیهسازیشده با مقادیر مشاهداتی در دوره پایه با
استفاده از دو معیار ارزیابی مجذور میانگین مربع خطاها
( )RMSEمطابق با رابطه ( )2و معیار نش ساتکلیف ()NS
مطابق با رابطه ( )3مقایسه شد.

مدل در دوره مشاهداتی  2006تا  2014اجرا و ارزیابی مدل
از طریق مقایسه بین دادههای ثبتشده با دادههای تولیدشده
انجام شد .پس از ارزیابی مدل دمای حداک ر ،دمای حداقل،
بارش ،ساعات آفتابی بهصورت روزانه تحت سناریوهای (،A2
 B1و  )A1Bبرای دوره  12 yrبا استفاده از مدل HadCM3
برای سه ایستگاه کنگاور کرمانشاه و سنقر تخمین زده و با
دوره پایه ( )2014-2006مقایسه شد.

0.5

()2

 n ( ssc − SSC ) 2 

o
e 
RMS =  i =1


N
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()3

 n ( ssc − SSC ) 2 

o
e

NS = 1 −  i =1
n
2

  i =1 SSC o − SSC m ) 

معیرار  NSاز منفی بینهرایرت ترا یرک تغییر میکنرد و هر چره
به یک نزدیکتر باشرررد برآورد دقیقتر اسرررت .در روابط باال
 SSCoمقرادیر مشررراهردهای (دمرا و برارش) SSCe،مقرادیر
برآوردی N ،تعداد نمونههای مشراهدهای و  SSCmمتوسرط
مقادیر مشررراهدهای میباشرررد .برای صرررحتسرررنجی مدل
 LARS-WGدادههای مشرراهداتی با شرربیهسررازیشررده
برهوسررریلره مردل در دوره پرایره  2014-2006برای مقرادیر
حرداقرل دمرا ،حرداک ر دمرا و برارنردگی در هر مراه برهصرررورت
نمودار ارائه شد.
 -4-3واسنجی مدل SWAT

پس از اجرای مدل  ،SWATواسنجی مدل با استفاده از
برنامه  SUFI2در قالب نرمافزار  SWAT-CUPبه مدل
سوات لینک شده است جهت واسنجی از آمار هفتساله
اندازهگیری ( )2005-2012بارندگی ،دما و دبی روزانه

استفاده شد .سپس نتایج مورد ارزیابی قرار داده شد با توجه
به نتایج آنالیز حساسیت مدل پارامترهای مؤثر شناسایی شد
و در بهینه کردن مدل مورداستفاده قرار گرفت در جدول
( )1و شکل ( )3نمودار و مقادیر نتایج واسنجی آورده شده
است .برای انجام آنالیز حساسیت از روش "یک پارامتر در هر
بار" ) (OATکه متعارفترین روش میباشد استفاده شد .در
روش  OATدر هر بار اجرای مدل یک پارامتر تغییرر کرده
و بقیه ثابت میمانند و اثر آن تغییر بر تابع هردف ،حساسریت
پرارامتر را مشرخص مریکند ( Remegio and Confesor
.). 2007
 -5-3اعتبارسنجی
بعد از مرحله واسنجی مدل به ارزیابی مدل پرداخته شد.
ارزیابی مدل نیز نتایج قابل قبولی را نشان داد .در این مرحله
با توجه به نتایج بهینه مرحله واسنجی شده با استفاده از داده
سالهای  2014-2013اقدام به شبیهسازی جریان رودخانه
شد .نتایج نهایی اعتبارسنجی مدل در جدول ( )3و شکل ()3
ذکرشده است.
Calibratio
n
Ns=0.6

Validation
Ns=0.52
R2=0.54

)Q(m3/s

20
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65
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73
77
81
85
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93
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101
105

Month 2006-2014
Simulation

Observation

شکل  -3مقایسه هیدروگرافهای شبیهسازیشده و مشاهداتی در دوره واسنجی و اعتبارسنجی با پایه زمانی ماهانه
Fig. 3 Comparison of simulated hydrographs and observations in the period of metering and validation with a
monthly time base

بررسی شاخصها و نمودار بهدست آمده در مرحله واسنجی
و اعتبارسنجی مدل برای شبیهسازی دبی رواناب ماهانه نشان
میدهد که مدل در مرحله واسنجی موفقتر عمل کرده است

بهدلیل بهدست آمدن مقادیر باالی شاخصهای ارزیابی و
شبیهسازی خوب دبی پایه و زمان وقوع دبی اوج نتایج
مدلسازی مطلوب میباشد و بهطورکلی نشاندهنده توانایی
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)2009( ،Jahangir et al. )2018( ،Rostamian et al.
. تطابق داردXu et al.

 در شبیهسازی دبی روانابSWAT و دقت قابلقبول مدل
)2008(  که با نتایج.ماهانه حوزه آبخیز جامیشان میباشد

 ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی-3 جدول
Table 3 Evaluate the efficiency of the model in the testing phase
Simulation of Validation Period
Simulation of the Calibration Period

Index
NS

0.52

0.60

2

R

0.54

0.61

BR2

0.56

0.6

 حساسریت پرارامتر را مشرخص،اثر آن تغییر بر تابع هردف
)4(  مقادیر بهینه پارامترهای اثرگذار در جدول.مریکنرد
.آورده شده است

برای انجام آنالیز حساسیت از روش یک پارامتر در هر بار که
 در این روش هر بار.متعارفترین روش میباشد استفاده شد
اجرای مدل یک پارامتر تغییرر کرده و بقیه ثابت میمانند و

 مقادیر بهینه پارامترهای حساس بعد از واسنجی برای منطقه مطالعاتی-4 جدول
Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table 4 Optimal values of sensitive parameters after weaving for the study area
Parameter name
Optimal limits
Row
Parameter name Optimal limits
CN2
-0.01
11
R_SOL_BD
2.07
1.40
V_ALPHA_BF
12
V_GWQMN
3254.33
V_GW_DELAY
107.04
13
V_SFTMP
18.52
R_SOL_AWC
0.95
14
V_SURLAG
18.73
V_GW_REVAP
0.16
15
V_SMTMP
-8.38
V_ESCO
0.52
16
V_SMFMX
9.92
V_CH_N2
0.50
17
V_EPCO
0.97
V_CH_K2
79.33
18
V_CANMX
5.61
V_ALPHA_BNK
0.07
19
V_TLAPS
44.31
R_SOL_K
0.76
20
V_REVAPMN
404.16
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 بارش و دمای حداک ر ایستگاه سنقر-4 شکل
Fig.4 Precipitation and maximum temperature of Songhor station
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 -6-3شبیهسازی دادههای اقلیمی
نتایج شبیهسازی دادههای اقلیمی به ترتیب در شکلهای
( )5( ،)4و ( )6به تفکیک هر ایستگاه ذکرشده است .با توجه
به شکل ( )4میزان بارش در ایستگاه سنقر در ماههای
آگوست ،سپتامبر ،اکتبر و نوامبر میزان مشاهداتی از شبیه-
سازی کمتر است و میزان دما در ایستگاه سنقر ،در ماههای
A2 rain

45

اکتبر،آگوست ،ژوالی ،می ،آوریل ،مارس و فوریه دمای
مشاهداتی کمتر از شبیهسازی میباشد .شکل ( )4نشان
میدهد میزان بارش برای ایستگاه سنقر برای سناریو A1B
و  A2حدود  1/1 mmو سناریو  B1حدود  1/6 mmو
میزان دما در ایستگاه سنقر ،برای سناریوهای  A1B،A2و
 B1بهترتیب  0/9 ،1و  0/9 °Cافزایش داشته است.
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شکل  -5بارش و دمای حداک ر ایستگاه کرمانشاه
Fig. 5 Precipitation and maximum temperature of Kermanshah station

با توجه به شکل ( )5میزان بارش ایستگاه کرمانشاه در ماههای
آوریل ،دسامبر میزان بارش مشاهداتی از بارش شبیهسازی
کمتر است و میزان دما مشاهداتی در ماههای فوریه ،آوریل،
می و ژوالی کمتر از شبیهسازی میباشد شکل ( )5نشان
میدهد بارش ایستگاه کرمانشاه سناریوهای  A2حدود
 0/03mmو  B1حدود  0/3 mmافزایش بارندگی و سناریو
 A1Bدر حدود  0/16 mmکاهش و میزان دما برای
سناریوهای  A1B،A2و  B1به ترتیب  0/31 ،0/36و ،0/32
افزایشیافته است .با توجه به شکل ( )6میزان بارش ایستگاه
کنگاور در ماه دسامبر میزان بارش مشاهداتی کمتر از
شیهسازی میباشد و دما مشاهداتی در ماههای فوریه ،آوریل،
می ،ژوالی کمتر از شبیهسازی میباشد .شکل ( )6نشان
میدهد بارش ایستگاه کنگاور برای سناریو  A1Bو A2

حدود  0/7 mmو سناریو  B1حدود  0/38 mmبارندگی
کاهش و دما برای سناریوهای  A2و  A1Bو  B1بهترتیب
 0/56 ،0/62و 0/56 °Cافزایش یافته است.
 -7-3مدلسازی سناریو اثر تغییر اقلیم
در این تحقیق ،از مدل  WG-LARSبرای ریزمقیاس نمایی
خروجیهای مدل گردش عمومی جو  HADCM3تحت سه
سناریوی اقلیمی B1، A2و  A1Bدر حوزه آبخیز کرمانشاه
استفاده شد که نتایج ،حاکی از توانمندی باالی این مدل مولد
هواشناسی ،برای تولید دادههای روزانه پارامترهای ذکرشده و
مؤید تحقیقات صورت گرفته بهوسیله (Semenov )2002
Elshamy et al. )2005( and Barrow؛ و ()2006
Babaeian and Najafinikاست .دادههای اقلیمی
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) نشان داده7(  نتایج در شکل.شرایط گذشته مقایسه شد
.شده است

) بهعنوان ورودی مدل2026-2015( شبیهسازیشده آینده
 استفادهشده و نتایج سناریو با نتایج مدلسازیSWAT

Observation rain

2.5

B1 rain

A2 rain

40
35
30
25

Rainfall (mm)

1.5

20
1

15
10

0.5

Maximum temperature (C)

2

5
0

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Month

 بارش و دمای حداک ر ایستگاه کنگاور-6 شکل
Fig.6 Precipitation and maximum temperature of Kangavar station
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)) و شرایط حال (اثر تغییر اقلیم بر روانابA2, A1B, B1(  مقایسه مدلسازی سناریوها-7 شکل
Fig. 7 Comparison of scenario modeling (A2, A1B, B1) and current conditions (effect of climate change on
runoff)
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جدول  -5نتایج شبیهسازی سناریوها
Table 5 Scenario simulation results
Scenario B1
4.67
3.9
2.1
2.1
0.93
0.22
0.003
0.002
0.59
2.24
2.93
2.69

Scenario A2
4.3
3.61
1.98
2
0.88
0.2
0.002
0.0018
0.51
1.98
2.64
2.42

نتایج حاصل از مقایسه شرایط هیدرولوژیکی آینده و حال حاضر
در حوضه مورد مطالعه نشان از افزایش میزان رواناب حوضه
برای هر سه سناریو اقلیمی  B1 ،A2و  A1Bمیباشد .برای
سناریو  A2در حدود  6درصد ،سناریو  A1Bدر حدود  %7و
در سناریو  B1در حدود  %6افزایش رواناب سطحی داشته است.
نتایج نشان داد که برای ایستگاه سنقر برای سناریو  A1Bو
 A2حدود  1/1 mmو سناریو  B1حدود  ،1/6 mmایستگاه
کرمانشاه سناریوهای  A2حدود  0/03 mmو  B1حدود mm
 0/3افزایش بارندگی و سناریو  A1Bدر حدود 0/16 mm
کاهش و ایستگاه کنگاور برای سناریو  A1Bو  A2حدود mm
 0/7و سناریو  B1حدود  0/38 mmبارندگی کاهش مییابد.
نتایج سناریوهای برسی شده نشان میدهد که حوضه
موردمطالعه در آینده به سمت اقلیمی با رطوبت بیشتر پیش
میرود .نتایج تغییرات برارش مبنری برر اینکره افرزایش برارش
دوره آینده خیلی نراچیز بروده و مقردار آن در آینرده دور
بیشرتر است با نتایج مطالعات (Dilghandi and )2016
 Moazenzadehهمخوانی دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده
در آینده شاهد افزایش دما و بارش خواهیم بود که با نتایج
( Anand and Oinam )2019همخوانی دارد.

 -4نتیجهگیری
شناخت و تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش و دما و رواناب
در مباحث مهندسی منابع آب و هیدرولوژی ,و پیشبینیهای
کوتاهمدت برای وقوع سیالب و پیشبینی بلندمدت برای

Scenario A1B
4.19
3.66
2.1
1.99
0.88
0.18
0.003
0.0019
0.45
1.86
2.62
2.39

Current Situation
1.59
2.79
2.4
2.38
2.12
1.62
1.1
0.73
0.42
1.02
1.42
1.4

Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Agu
Sep
Oct
Nov
Des

مدیریت حوزه آبخیز بسیار ضروری میباشد .نتایج این پژوهش
نشان داد:
 -1در ایستگاه سنقر برای هرسه سناریو ( ) B1،A1B،A2بارش
و دما افزایش یافته ،در ایستگاه کرمانشاه برای دو سناریو A2
و  B1افزایش بارندگی و سناریو  A1Bکاهش بارندگی مشاهده
شد و میزان دما برای هر سه سناریو افزایش را نشان داد .برای
ایستگاه کنگاور برای هر سه سناریو کاهش بارش و میزان دما
بر اساس نتایج سه سناریو افزایش دما را نشان داد.
 -2سناریوهای بررسی شده نشان میدهد که حوضه
موردمطالعه در آینده به سمت اقلیمی با رطوبت بیشتر پیش
میرود.نتایج تغییرات بارش مبنی براینکه افزایش بارش دوره
آبنده خیلی ناچیز بوده و مقدار آن در آینده دور بیشتر است.
-3بر اساس تغییر اقلیم پیشبینیشده و افزایش بارش و دما
احتماالً در آینده سیلهای بیشتری در حوضه اتفاق خواهد
افتاد .دلیل این امر نیز افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم بارش
حوضه بیشتر به حالت باران خواهد بود و درنتیجه حجم بیش-
تر بارش بهشکل رواناب جریان مییابد.
-4در این پژوهش از روشهای کوچکمقیاس کردن آماری در
مدل  LARS-WGاستفاده شد ،ولی روشهای آماری
کوچکمقیاس کردن دارای انواع و مالحظات فنی مختلفی
هستند که در این زمینه نیز جای پژوهش فراوانی وجود دارد.
محققین برای بررسیهای دقیقتر ،از ساختار مدلهای GCM
برای تهیه مدلهایی اقلیمی منطقهای  RCMاستفاده
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،گفت هدف کلی از برنامهریزی بالیا و مخاطرات محیطی
بهینهسازی فعالیتهای مقابله با بحران و به حداقل رساندن
.خسارات ناشی از آن است

 برای کل ایران یا مناطقی که از نظرRCM تهیه مدل.میکنند
 یکی دیگر از پروژههای تحقیقاتی،منابع آبی اهمیت دارند
 مدیریت صحیح برای مقابله و کاهش.موردنیاز کشور است
 بنابراین میتوان.خسارات بالیای طبیعی از ملزومات میباشد
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Abstract
The increase in greenhouse gases in recent decades and the resulting increase in temperature have upset the
balance of the planet's climate system and caused widespread climate change in most parts of the world. In
this study, first the SWAT model was calibrated for Jamishan watershed. The calibration and validation
stages, NS and R2 coefficients were 0.6, 0.61, 0.52, and 0.54, respectively. According to the results of
sensitivity analysis in the region, it was found that among the 20 parameters affecting runoff, the curve
number was the most important parameter. Then, the values of temperature and precipitation for the next
period based on the climate change scenario were subscaled with the outputs of the HadCM3 general
atmosphere rotation model for the three scenarios A2, B1 and A1B using the LARS-WG model. Later, in
order to simulate the watershed runoff, the data were introduced to the SWAT model and the results showed
that the runoff in the statistical period of 2015 and 2026 increased by 6, 7 and 6% respectively compared to
the observation period in each scenario A2, A1B and B1 and this shows the impact of climate change on
runoff in the near future from 2016 to 2026. This study showed that changes in meteorological parameters
will lead to significant changes in hydrological regime such as watershed runoff. Increasing rainfall and
temperature are likely to cause floods in the region in the future.
Keywords: Climate Change; HadCM3 Model; LARS-WG Model; SWAT Model.
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