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چکيده
آگاهي از نحوه تغييرات دبي رودخانه و به دنبال آن تغييرات ويژگيهاي کمي آب ،ميتواند
کمک شاياني به مديريت و برنامهريزي منابع آب نمايد .ميزان اثرات زيست محيطي و
اقتصادي -اجتماعي تغييرات دبي رودخانه ،در مديريت آب زيست محيطي بسيار حائز اهميت
است .لذا در اين تحقيق ،به منظور بررسي تغييرات کمي آب رودخانهي هروچاي اردبيل ،دبي
رودخانه با استفاده از مدل  SWATشبيهسازي گرديد .در ادامه با استفاده از مدل اقليمي
 LARS-WGدادههاي دما و بارش به صورت روزانه تحت سه سناريو  B1 ،A2و  A1Bبراي
دورهي  4154-4141استخراج و دادههاي شبيهسازي شده به مدل  SWATوارد و مدل براي
دورهي آماري مذکور اجرا گرديد .بر اساس نتايج حاصل از پيشبيني بارش ،تحت شـرايط دو
سناريو  A2و B1بارش در دورهي پيشبيني افـزايش خواهد يافت ولي کاهش بارش تحت
شرايط سناريو  A1Bاتفاق خواهد افتاد .نتايج شبيهسازي دبي نشان داد که مدل  SWATطي
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دورهي واسنجي و اعتبارسنجي به ترتيب با ضريب کارايي  1/05و  1/04داراي عملکرد قابل
قبولي بوده است .ساير نتايج ،افزايش دبي را بر اساس نتايج دو سناريو  A2و  B1و کاهش دبي
را بر اساس نتايج سناريو  A1Bنشان ميدهد.
کلمات کليدي :تغيير اقليم ،مدل  ،SWATمدل  ،LARS-WGرودخانهي هروچاي.

مقدمه
آخرين گزارش  )4159( 5IPCCاز نقش اصلي انسان در گرم شدن کرهي زمين به ويژه
در  41سال اخير سخن ميگويد که در اثر افزايش گازهاي گلخانهاي حادث شده است
(باسي و همکاران ،4154 ،4مانوژ و همکاران .)4154 ،9بسته به ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي ،مقدار متوسط افزايش دماي جهاني در انتهاي قرن  45نسبت به سالهاي
 5303-5333بين  5/5تا  0/4درجه سانتيگراد خواهد بود (وزنيکي .)4111 ،4اين
تغييرات ميتواند منجر به تغيير در مدت ،شدت ،فرم و زمان بارش و به تبع آن تغيير در
حجم ،زمان و مدت رواناب گردد؛ به گونهاي که با هر گونه تغيير در رژيم بارش و دما،
جريان رودخانه تغيير پيدا ميکند (عباسيپور و همکاران4159 ،؛ شي و همکاران،1
 .)4151به منظور برنامهريزي دورههاي آتي ،شناخت وضعيت منابع آب و بخصوص
آبدهي ناشي از تغيير اقليم ضروري است .منابع کمّي آب ،متأثر از دما و بارش بوده و از
طرف ديگر اين متغيرها در حال تغيير هستند ،بنابراين بررسي تأثير تغيير اقليم بر منابع
آب داراي اهميت ميباشد (باسي و همکاران4154 ،؛ پاراژولي و همکاران.)4150 ،0
براي ارزيابي و پيشبيني تأثير تغييرات اقليمي بر تغييرات ميزان دبي ،انتخاب و استفاده
از مدل مناسب ،که پيشبينيهاي معقولي ارائه کنـد ضروري است .براي ارزيابي اين
1- Intergovernmental Panel on Climate Change
2- Busi et al.,
3- Manoj et al.,
4- Woznicki
5- Shi
6- Parajuli et al.,
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اثرات ،بـه طور فزايندهاي از مدلهاي مولد اطالعات ريزمقياس شده اقليمي مانند
 LARS-WGدر کنار مدلهاي هيدورلوژيک مانند  SWATاستفاده ميگردد (لين و
همکاران.)4151 ،5
اثرات تغيير اقليم روي کميت منابع آب توسط محققان زيادي در دنيا مورد بررسي
قرار گرفته است .از جمله ميتوان به تحقيق ياتز و استرزپک )5330( 4روي رودخانهي
نيل در مصر اشاه نمود که نتايج آنها حاکي از افزايش ميزان دبي در دورهي آتي بوده
است .همچنين پروسکي و نيرينگ ،)4114( 9اثر تغيير رژيم بارندگي بر رواناب ماهانه را
در هشت منطقه اياالت متحده آمريکا با استفاده از خروجيهاي مدل ،HadCM3
بررسي کردند .آنها گزارش کردند که تغييرات در بارندگي ساالنه از  51/0تا -3/0
درصد و تغيير در ميزان رواناب از  45/1تا  -44درصد متغير است .در تحقيقي ديگر
يوپينگژو و همکاران ،)4159( 4با بررسي تأثير تغييرات اقليمي در رودخانهي حوضهي
کينتانگ واقع در شرق چين را براي دورهي آينده  4155-4511با استفاده از مدل
 SWATبه اين نتيجه رسيدند که ميزان رواناب ساالنه در مقياس زماني بلندمدت
کاهش مييابد .همچنين ساير پيشبينيهاي آنها نيز حاکي از کاهش دبي ماهانه طي
فصل زمستان و افزايش در فصل تابستان است.
همچنين در داخل کشور نيز مطالعات متعددي روي پيشبيني متغيرهاي اقليمي و
هيدرولوژيکي صورت گرفته است .از جمله ميتوان به تحقيقات ثانيخاني و همکاران
( )5934در حوضه آجيچاي آذربايجان شرقي ،عابدي ( )5939در حوضهي هـرويچاي
آذربايجان شرقي ،بيرانوند ( )5939در لرستان ،ناصري و همکاران ( )5934در حوضهي
بهشتآباد کارون شمالي اشاره نمود که با بررسي اثرات تغيير اقليم بر رواناب با استفاده
از مدلهاي  LARS-WGو  SWATبه اين نتيجه رسيدند که در مناطق مورد مطالعه
1- Lin et al.,
2- Yaterz and Sterzpek
3- Pruski and Nearing
4- Yue-Ping Xu
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طي دورهي آينده ميزان بارش و رواناب کاهش و دما افزايش خواهد داشت .همچنين
تحقيقات مشابه ديگري نيز در مورد اثر تغيير اقليم روي رژيم هيدرولوژيکي حوضه با
استفاده از مدلهاي  LARS-WGو  SWATتوسط محققيني از جمله عليزاده ()5934
در حوضـهي باالدست ايستگاه تـمر در استان گلستان ،قربانـي و هـمکاران ( )5931در
حوضهي آبـريز گاليکش استان گلستان ،بـحري و هـمکاران ( )5931در حوضهي آبخيز
اراز کوسه استان گلستان ،منصوري و همکاران ( )5931در حوضهي زرينهرود و
همچنين ذهبيون و همکاران ( )5931در حوضهي قرهسو از سرشاخههاي رودخانهي
کرخه انجام شده که نتايج آنها بيانگر افزايش يا کاهش متغيرهاي اقليمي و
هيدرولوژيکي در دورههاي زماني خاصي بوده است.
بررسي سوابق پژوهشي نشان داد که به طور کلي مدل  LARS-WGبراي پيشبيني
متغيرهاي اقليمي و همچنين مدل  SWATبراي شبيهسازي هيدرولوژيکي داراي کارايي
قابل قبولي بوده است .از اينرو در تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر تغييرات متغيرهاي
اقليمي دما و بارش بر جريان رودخانه از اين مدلها استفاده ميگردد .همچنين ساير
بررسيهاي منابع مختلف در داخل و خارج از کشور بيانگر اين امر است که به طور
کلي در مناطق مختلف طي دورهي آتي تحت سناريوهاي مختلف دما داراي روند
افزايشي و بارش داراي روند کاهشي بوده است و اين تغييرات نيز روي متغيرهاي
هيدرولوژيکي در حوضههاي مورد بررسي بيشتر تأثيرگذاري منفي داشته است .به طور
خاص تحقيقات انجام شده در ناحيهي شمال غرب ايران (ثانيخاني و همکاران5934 ،؛
عابدي  ،5939منصوري و همکاران؛  )5931نيز حاکي از افزايش دما ،کاهش بارش و
متغيرهاي هيدرولوژيکي در حوضههاي اين منطقه طي دورهي آينده ميباشد .بنابراين با
توجه به گزارش تغييرات اقليمي در منطقه ،تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير اين
تغييرات روي جريان رودخانه هروچاي به عنوان يکي از رودخانههاي دائمي استان
اردبيل انجام مـيگردد .با توجه به اينکه رودخاني مذکور تأمينکـنندهي آب شرب و
کشاورزي شهرستانهاي خلخال و گيوي بوده و سـدخاکي ذخيرهاي گيوي نيز در
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پاييندست اين روخانه احداث شده لذا تحقيق حاضر ميتواند نتايج مفيدي براي
مديريت آينده منابع آب در حوضهي مورد مطالعه فراهم نمايد.
مواد و روشها
حوضهي آبخيز رودخانهي هروچاي در محدودهي طولهاي " 91°41'59تا "91°10'10
شمالي و در عرضهاي " 40°44'59تا " 40°45'15شرقي واقع شده و مساحتي حدود
 01111هکتار دارد .اين رودخانه ،از رودخانههاي دائمي استان اردبيل است و آب جاري
در اين رودخانه فراهمکنندهي آب مخزن سد ذخيرهاي خاکي گيوي است که با هدف
تأمين آب شرب و کشاورزي در پاييندست شهر خلخال و باالدست شهر گيوي احداث
شده است (شکل  .)5متوسط ارتفاع منطقه  ،4410/1حداقل و حداکثر ارتفاع منطقه به
ترتيب  5434و  9153متر از سطح دريا ميباشد .بر اساس روش آمبرژه ،منطقهي مورد
مطالعه داراي اقليم نيمهخشک سرد است.

شکل ( )1موقعيت حوضهي آبخيز رودخانهي هروچاي در ايران و استان اردبيل (الف و ب)

روش انجام مطالعه
در اين مطالعه از مدل  SWAT2009جهت شبيهسازي دبي و از مدل LARS-WG

جهت پيشبيني تغييرات اقليمي استفاده شد .به اين منظور ابتدا تحليلها و پردازشهاي
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اوليه آماري مانند بررسي همگني دادهها ،کنترل کيفيت ،تعيين صحت و حذف دادههاي
پرت و رفع نواقص آماري قبل از انجام محاسبات روي دادهها انجام شد.
مدل  SWATبراي حوضهي مورد مطالعه کاليبره و واسنجي شد .سپس تغييرات
ميزان بارش و دما با استفاده از مدل  LARS-WGپيشبيني شد و خروجي آن به عنوان
وروديهاي مدل  SWATوارد اين مدل شد و تغييرات دبي شبيهسازي گرديد.
شبيهسازي جريان رودخانه با استفاده از مدل SWAT

مـدل  SWATيـک مدل جامع و کامل در مـقياس حوضهي آبخيز ميباشد که برـاي
پيشبيني تأثير روشهاي مديريتي مختلف بر جريان آب ،رسوب ،عناصر غذايي و تعادل
مواد شيميايي در حوضههاي بزرگ و پيچيده با کاربريهاي اراضي ،خاک و شرايط
مديريتي گوناگون براي دورههاي زماني طوالني مدت تهيه و ارائه گرديده است
(رومانگنولي و همکاران.)4151 ،5
در اين مطالعه از نسخه  SWAT2009استفاده شد .با توجه به شرايط و دادههاي در
دسترس ،نقشههاي کاربري اراضي ،خاک و شيب در فرمت رستري و با اندازه سلول 91
در  91متر در مدل مورد استفاده قرار گرفتند (شکلهاي  -4د ،ه ،و).

شکل ( )2نقشهي مدل رقومي خاک (د) ،کاربري اراضي (ه) و شيب حوضه (و)
1- Romagnoli et al.,
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سه نقشهي مذکور در محيط نرمافزار مدل با هم ترکيب شدند .حاصل کار اين
مرحله تشکيل  910واحد هيدرولوژيکي و تشکيل  43زيرحوضه بود .قابل ذکر است که
نقشههاي خاک (شکل -5د) و کاربري اراضي (شکل -5ه) با مقياس  5:511111و
نقشهي مدل رقومي ارتفاعي با مقياس  5:11111در مدل مورد استفاده قرار گرفت
(شکل -5ج) .در اين پژوهش نقشهي شبکهي جريان به صورت دستي تهيه و به مدل
ارائه گرديد .همچنين دادههاي بارش  1ايستگاه و همچنين حداقل و حداکثر دماي
روزانه مربوط به  4ايستگاه ،که در محدودهي مورد مطالعه قرار داشتند ،به مدل معرفي
گرديد .دورهي آماري مورد استفاده با توجه به طول دورهي آماربرداري ايستگاهها از
سال  4114تا  4159انتخاب گرديد .الزم به ذکر است که دادههاي مورد استفاده ابتدا
به صورت روزانه و با فرمت تاريخ شمسي بوده و به وسيلهي افزونهي پروفسور اکسل 5به
تاريخ ميالدي تبديل و سپس به صورت ماهانه محاسبه گرديدند .مدل  ،SWATبراي
محاسبهي رواناب ناشي از بارش باران و ذوب برف از روش بيالن آب استفاده مينمايد.
آب ناشي از ذوب برف با روش شاخص دما محاسبه ميشود .طبق بررسي مطالعات انجام
شده ،روش شمارهي منحني براي محاسبه رواناب سطحي و روش سادهي هارگريوز براي
محاسبه پتانسيل تبخير و تعرق بهکار گرفته شدند .رواناب سطحي نيز پس از محاسبه
در هر  HRUبا روش ذخيرهي متغير رونديابي شد .در اين تحقيق مقادير مشاهداتي،
رواناب روزانه از ايستگاه سد گيوي که در خروجي حوضه واقع شده است ،استخراج شد.
پس از آمادهسازي دادهها ،اجراي مدل و انجام کاليبراسيون در گام زماني ماهانه
انجام گرفت .در نهايت مدل براي دبي ماهانه سد خاکي گيوي ،که در خروجي حوضهي
آبخيز هروچاي قرار دارد ،طي دورهي آماري  4114-4110به کمک  SUFI2واسنجي و
براي دورهي  4113-4159اعتبارسنجي گرديد .ضمناً براي متعادلسازي مدل با شرايط
محيطي ،بازهي زماني  4114-4114نيز به عنوان  Warm upدر نظر گرفته شد .همچنين
تحليل حساسيت پارامترهاي مدل نيز با استفاده از روش  PSOروي پارامترهاي شبيه
1- Professor Excel
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سازي جريان انجام شد .به منظور ارزيابي کارايي مدل  SWATدر مرحله واسنجي و
اعتبارسنجي از معيارهاي ضريب تعيين ( )R2و ضريب نش-ساتکليف ( ،)NSشاخص P-
 factorو  R-factorاستفاده گرديد .همچنين عدم قطعيت خروجي مدل نيز به وسيله
عدم قطعيت تخمين  31درصد که در سطح  4/1و  31/1درصد تابـع توزيع متغير
خروچي نمونـهبرداري ميشود ،محاسبه و با معيار  95PPU5بيان ميشود 95PPU .براي
تمامي متغيرها به وسيله 4/1امين  XLو 31/1امين  XUدرصد از تابع توزيع هر نقطه
شبيهسازي شده محاسبه ميشود (عباسپور و همکاران .)4155 ،بر اساس نتايج
پژوهشگران مقادير  P-factorبيشتر از  01درصد و  R-factorکمتر از  5/91نشان
دهندهي توانايي قابل قبول مدل در شبيهسازي ميباشد (بسالتپور و همکاران.)5939 ،
پيشبيني متغيرهاي اقليمي با استفاده از مدل LARS-WG

در اين تحقيق ،براي ريزمقياسنمايي دادههاي مدلهاي گردش عمومي جو از مدل
 LARS-WGاستفاده گرديد .اين مدل قادر است دادههاي بارش (ميليمتر) ،دماي
کمينه و بيشينه (درجه سلسيوس) و تابش خورشيدي (مگاژول بر مترمربع در روز) را
براي شرايط حاضر و آينده شبيهسازي کند .در اين مطالعه از دادههاي ايستگاه هواشناسي
خلخال و نئور طي سالهاي  5331تا  4159استفاده گرديد و دادههاي دما و بارش به
صورت روزانه تحت سه سناريو  B1 ،A2و  A1Bبراي دورهي  4154-4141از مدل
اقليمي استخراج شد .پس از واسنجي و صحت سنجي مدل  ،SWATدادههاي حاصل از
مدل اقليمي  ،LARS-WGبه مدل کاليبره شده وارد و تغييرات دبي در مقياس زماني
ماهانه براي دورهي  4154-4141مورد بررسي قرار گرفت .همچنين به منظور ارزيابي
قابليت مدل  LARS-WGنيز عالوه بر معيارهاي آماري  R2و  NSاز معيارهاي ميانـگين
خطاي انحراف  MBE4و مـجذور مربـعات خطا ( )RMSEاستفاده شد.

1- 95 Percent Prediction Uncertainty
2- Mean Bias Error
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بحث و نتايج
شبيهسازي جريان

پس از پارامترسـازي و ورود دادهها ،شـبيهسازي دبي بـراي يک دورهي  55ساله از 4114
تا  4159بر اساس گام زماني ماهانه صورت گرفت .در انتهاي مرحلهي واسنجي مقدار
بهينه پارامترهاي حساس منطقه تعيين و مدل کاليبره شد .مقادير پارامترهاي حساس
براي دبي ماهانه در بهترين حالت واسنجي در جدول ( )5ارائه شده است .بر اساس
نتايج ،عوامل مربوط بـه خاک و کاربري اراضي تأثير به سزايي را نشان ميدهد که با
نتايج پاراگوپولوس و همکاران ( )4155و پاراچولي و همکاران ( )4159مطابقت دارد.
جدول( )1مقادير بهينه پارامترهاي حساس دبي ماهانه بعد از واسنجي براي حوضه هروچاي
نام پارامتر
ضريب چولگي براي بارش روزانه ()PCPSKW.wgn
حداقل عمق در  %511پوشش برف ()TLAPS.sub
دماي پايه ذوب برف ()SMFMN.bsn
ضريب هدايت هيدروليکي کانال ()CH_K2.rte
متوسط طول شيب ()SLSUBBSN.hru
فاکتور ذوب برف ()SMFMX.bsn
شماره منحني ()CN2.mgt
ضخامت عمق برف ()SOL_Z.sol
چگالي ظاهري خاک ()SOL_BD.sol
متوسط آب قابل استفاده ()SOL_AWC.sol

شبيه سازي

مقدار بهينه

حداقل

حداکثر

-1/1110
1/4511
1/1009
-44/1013
44/9114
1/3930
-1/4315
9/0341
1/4113
1/4105

-1/51153
1/5110
-1/4334
-41/0441
91/9915
1/1519
-1/9945
9/1013
1/4043
1/4534

1/1105
1/1004
1/0044
-4/1104
40/3115
1/1105
-1/4159
4/9034
1/4014
1/9453

10

95PPU

مشاهداتي

0
56

51

46

41

36

31

26

21

16

11

6

1

رواناب ()m9/s

5

دوره آماري (ماه)
شکل ( )2دبي متناظر شبيهسازي و مشاهدهاي ماهانه ،دورهي واسنجي 2004-2002
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شکل ( )3دبي متناظر شبيهسازي و مشاهدهاي ماهانه ،دورهي اعتبارسنجي 2002-2013

با توجه به شکلهاي  9و  ،4مقادير برآورد شده دبيهاي حداکثر نسبت به مقادير
مشاهداتي داراي مقداري اختالف ميباشد .اين اختالف در پيشبيني مقادير دبيهاي
حداکثر در تحقيقاتي مانند چو و شيرمحمدي ( ،)4114رستميان و همکاران ( )4110و
همچنين سانترا و داس ( )4159نيز گزارش شده است .يکي از مهمترين داليل اين امر
ميتواند مربوط به ضعف مدل در شبيهسازي فرآيند ذوب برف و بهرهبرداري از آب باشد
که محققاني مانند رستميان و همکاران ( )4110و همچنين سانترا و داس ( )4159نيز
به آن اشاره کردهاند .مدل  SWATبارش را با استفاده از متوسط دماي روزانه به صورت
باران يا برف تقسيمبندي ميکند .با توجه به هيدروگرافهاي شبيهسازي شده در
مرحلهي واسنجي و اعتبارسنجي ميتوان نتيجه گرفت که مدل در شبيهسازي رواناب
ماهانه ،طي ماههاي پس از فصل سـرما که در آنها بـرف موجود در ارتـفاعات ذوب
ميشود دچار مقداري کمبرآورد ميباشد ،از اينرو ميتوان نتيجه گرفت که مدل قادر به
شبيهسازي قابل قبول ذوب برف در اين منطقه نبوده است.
بررسي هيدروگرافهاي مشاهداتي و شبيهسازي شده مدل طي دو دوره واسنجي و
اعتبارسنجي (شکل  4و  )9حاکي از آن است که مدل  SWATمقادير دبيهاي کمينه
را نيز با مقداري بيشبرآورد نسبت به هيدروگراف مشاهداتي شبيهسازي نموده است.
يکي از داليل اين امر ميتواند به خاطر بهرهبرداريهايي باشد که از آب رودخانهي اصلي
به منظور آبياري اراضي کشاورزي و باغهاي اطراف طي فصول خشک انجام ميشود .اين
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بهرهبرداريها باعث شده که بخشي از جريان رودخانه به محل خروجي يا ايستگاه
هيدرومتري نرسيده و بنابراين مقادير دبي در هيدروگراف مشاهداتي از مقدار واقعي
جريان کـمتر بوده و در نـتيجه با شـبيهسازيهاي مدل تـطابق نداشته باشـد .مسأله
بهرهبرداريها از رودخانه اصلي و تأثير آنها روي تفاوت بين دبي مشاهداتي و
محاسباتي و همچنين کارايي مدل توسط رستميان و همکاران ( )4110نيز گزارش شده
است .ساير نتايج هيدروگرافهاي شبيهسازي مدل در شکلهاي  4و  9نشان داد که
بيشتر مقادير شبيهسازي شده مدل در محدوده مقادير  95PPUقرار داشته است .به
نحوي که مقادير  P-factorمحاسبه شده نيز نشان داد که در دورهي واسنجي و
اعتبارسنجي به ترتيب  11و  10درصد از دادههاي شبيهسازي در اين محدوده قرار
گرفتهاند (جدول  .)4نتايج حاصل از ارزيابي کارايي مدل  SWATبا استفاده از ساير
معيارها نيز در جدول ( )4ارائه گرديد .مقادير باالي معيارهاي  R2و  NSدر مراحل
واسنجي و اعتبارسنجي بيانگر اين است که مدل از دقت قابل قبولي برخوردار است.
دقت باالي مدل  SWATطي مراحل واسنجي و اعتبارسنجي در اين تحقيق با نتايج
ساير محققان (چو و شيرمحمدي4114 ،؛ رستميان و همکاران4110 ،؛ و سانترا و داس،
4159؛ يوپينگژو و همکاران4159 ،؛ بيرانوند5939 ،؛ ناصري و همکاران،5934 ،
ذهبيون و همکاران 5931 ،و )...مطابقت دارد.
جدول ( )2معيارهاي آماري کارايي مدل  SWATدر شبيهسازي دبي ماهانه

آماره

R2

NS

R-factor

)P-factor (%

دورهي واسنجي
دورهي اعتبارسنجي

1/05
1/04

1/05
1/13

1/49
1/45

1/11
1/10

پيشبيني متغيرهاي اقليمي و جريان رودخانه

براي پي بردن به تغييرات دبي در دورهي  ،4154-4141دادههاي بارش و دماي دو
ايستگاه خلخخال و نئور ،به صورت روزانه ،به وسيله مدل  LARS-WGتوليد گرديد.
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شکل  ،4افزايش بارش ايستگاه خلخال تحت شرايط دو سناريو  A2و  B1و کاهش بارش
تحت شرايط سناريو  A1Bرا نشان ميدهد .تغييرات به گونهاي است که دو سناريو A2
و  ،B1افزايش بارش در فصول تابستان ( 19/43درصد تحت سناريوي  A2و 40/01
درصد تحت سناريوي  ،)B1پاييز ( 45/51درصد تحت سناريوي  A2و  54/11درصد
تحت سناريوي  )B1و بهار ( 0/31درصد تحت سناريوي  A2و  1/00درصد تحت
سناريوي  ،)B1و کاهش بارش ،در فصل زمستان ( 4/10درصد تحت سناريوي  A2و
 1/34درصد تحت سناريوي  ،)B1و سناريو  ،A1Bکاهش بارش در در تمامي فصول بجز
فصل تابستان را نشان ميدهد .ميزان کاهش بارش سناريوي  A1Bبراي فصول پاييز،
زمستان و بهار به ترتيب  0/11 ،1/00و  1/34درصد بوده است در حالي که در تابستان
افزايش  53/09درصدي پيشبيني شده است.

شکل ( )5تغييرات بارش ماهانه و ساالنه سناريوهاي  A2 ،A1Bو  B1در دورهي  2014-2040در مقايسه
با مقادير مشاهداتي ايستگاه خلخال

نتايج بارش در ايستگاه نئور (شکل  ،)0نشان ميدهد که دو سناريو  A2و ،B1
افزايش بارش در فصول تابستان ( 95/09درصد تحت سناريوي  A2و  40/01درصد
تحت سناريوي  ،)B1پاييز ( 41/11درصد تحت سناريوي  A2و  50/41درصد تحت
سناريوي  )B1و بهار (1/44درصد تحت سناريوي  A2و  1/50درصد تحت سناريوي
 )B1و کاهش بارش در فـصل زمستان ( 1/41درصد تحت سناريوي  A2و  5/11درصد
تحت سناريوي  )B1و سناريو  A1Bکاهش بارش در تمامي فصول بجز فصل تابستان را
نشان ميدهد .ميزان کاهش سناريوي  A1Bبراي فصول پاييز ،زمستان و بهار به ترتيب
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 55/11 ،9/11و  0درصد بوده است در حالي که در تابستان افزايش  50/51درصدي
پيشبيني شده است.

شکل(  )6تغييرات بارش ماهانه و ساالنه سناريوهاي  A2 ،A1Bو  B1در دوره  2014-2040در مقايسه با
مقادير مشاهداتي ايستگاه نئور

براي بررسي دقت شبيهسازي مدل  LARS-WGاز چهار پارامتر آماري (جدول )9
استفاده گرديد .نتايج دقت قابل قبول شبيهسازي براي هر سه متغير بارش ،دماي
حداکثر و دماي حداقل در دو ايستگاه خلخال و تئور را نشان داد .اين يافتهها با نتايج
ساير تحقيقات انجام شده در شمالغربي کشور روي مدل  LARS-WGاز جمله ثانيخاني
و همکاران ( )5934در حوضهي آجيچاي آذربايجانشرقي و همچنين عابدي ()5939
در حوضهي هرويچاي آذربايجانشرقي مطابقت دارد.
پس از بررسي دقت دادههاي شبيهسازي شده ،دادههاي شبيهسازي شده به مدل
 SWATمعرفي گرديد .نتايج ،افزايش دبي تحت شرايط دو سناريو  A2و  B1و کاهش
دبي تحت شرايط سناريو  A1Bرا نشان ميدهد .تغييرات بهگونهاي است که دو سناريو
 A2و  ،B1افزايش دبي در فصول تابستان ( 00درصد تحت سناريوي  A2و  01درصد
تحت سناريوي  ،)B1پاييز ( 50درصد تحت سـناريوي  A2و  94درصد تحت سناريوي
 )B1و بهار (40درصد تحت سناريوي  A2و  51درصد تحت سناريوي  ،)B1و کاهش
دبي ،در فصل زمستان ( 54درصد تحت سناريوي  A2و  54درصد تحت سناريوي ،)B1
و سناريو  ،A1Bکاهش دبي در در تمامي فصول به جز فصل تابستان را نشان ميدهد.
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جدول ( )3معيارهاي ارزيابي کارايي مدل  LARS-WGبراي شبيهسازي متغيرهاي اقليمي
نام ايستگاه

خلخال

نئور

متغير

R2

NS

MBE

RMSE

بارش

1/30

1/31

-1/44

9/11

دماي حداکثر

1/33

1/33

1/11109

1/41

دماي حداقل

1/33

1/33

-1/1411

1/41

بارش

1/01

1/00

1/51

1/44

دماي حداکثر

1/33

1/33

1/511

1/93

دماي حداقل

1/33

1/33

1/54

1/43

ميزان کاهش دبي در هنگام استفاده از نتايج سناريوي  A1Bبراي فصول پاييز،
زمستان و بهار به ترتيب  ،90 ،1/1و  41درصد بوده است در حالي که در تابستان
افزايش  40درصدي پيشبيني شده است (جدول .)4
نتايج سناريوي اقليمي دما و بارش مدل  HadCM3و سري زماني دبي شبيه سازي
شده توسط مدل بارش-رواناب ،نشان مـيدهد که متغيرهاي اقليمي و هيـدرولوژي
حوضهي سد گيوي در دورهي آتي تغييرات قابل توجهي خواهند داشت .مقايسهي
پارامترهاي اقليمي مشاهداتي و شبيهسازي شده در دورهي  4154-4141نشان ميدهد
که ميزان دبي تحت سناريوهاي  A2و  B1نسبت به دبي مشاهداتي افزايش و تحت
سناريوي  A1Bکاهش مييابد .ميانگين درازمدت دبي مشاهداتي حوضهي مورد مطالعهي
 5/31مترمکعب در ثانيه بوده است در صورتيکه سناريوهاي  A2 ،A1Bو  B1به ترتيب
برابر  4/35 ،4/41 ،5/15ميباشد .ميزان کاهش دبي در هنگام استفاده از نتايج
سناريوي  A1Bبراي فصول پاييز ،زمستان و بهار به ترتيب  ،90 ،1/1و  41درصد بوده
است در حالي که در تابستان افزايش  40درصدي پيشبيني شده است .افزايش ميزان
بارش پيشبيني شـده در فصل تابستان و کاهـش آن در فصول بهار و زمستان ميتواند
ناشي از تغيير الگوي بارش منطقه باشد.
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جدول ( )4تغييرات دبي ماهانه ( )m3/sسناريوهاي  B1 ،A2و  )2014-2040( A1Bدر مقايسه با دبي
مشاهداتي
B1

ماه

OBS

A2

JAN

5/51

5/99 5/40

5/14

FEB

5/09

5/44 5/14

1/33

-1/04 -1/53 -1/13

MAR

9/09

4/10 4/44

5/1

-4/99 -5/11 -5/13

-01/34 -41/01 -45/41

APR

9/05

9/95 9/01

4/95

-5/11 -1/11 -1/54

-93/44 -59/51 -9/0

MAY

9/01

4/41 1/34

4/04

4/11

1/10

-5/11

-41/51 51/14 14/39

JUN

4/03

4/59 1/00

4/45

4/13

5/44

-1/41

-50/94 49/51 30/04

JUL

5/01

4/01 9/14

5/35

5/90

5/15

1/41

51/91 03/41 04/94

AUG

1/04

5/49 5/55

1/31

1/40

1/01

1/99

10/99 30/10

SEP

1/43

1/30 1/31

1/04

1/40

1/41

1/99

00/10 30/50 30/11

OCT

1/15

5/11 1/31

1/05

1/50

1/91

1/13

59/13 43/19 40/59

NOV

5/90

5/14 5/44

5/44

1/19

1/90

-1/59

4/04

-3/01 41/30

DEC

5/91

5/10 5/19

5/91

1/91

1/41

-1/11

-1/01 43/91 41/49

ANNU
AL

5/31

4/53 4/41

A1B

اختالف با رواناب مشاهداتي

درصد اختالف () %

5/15

A2

B1

A1B

A2

1/55

1/51

-1/55

3/09

-93/93 -55/34 -1/1

1/11

1/44

-1/44

10

B1

A1B

-3/15 51/10

-44/10 54/94 41/15

نتيجهگيري
در اين تحقيق ،براي شبيهسازي بارش-رواناب حوضهي سد گيوي در استان اردبيل و
بررسي اثر تغيير اقليم روي جريان رودخانه ،از مدلهاي  SWATو LARS-WG
استفاده گرديد .نتايج نشان داد ميانگين دبي تحت دو سناريو  A2و  B1افزايش و تحت
سناريو  A1Bکاهش مييابد.
به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که مدل  SWATميتواند به عنوان ابزاري
قدرتمند براي شبيهسازي جريان رودخانه در حوضهها و مناطق با آمار و اطالعات کم
مورد استفاده قرار گيرد .همچنين ساير نتايج نشان داد که تلفيق مدلهاي پيشبيني
کنندهي متغيرهاي اقليمي مانند  LARS-WGبا مدلهاي هيدرولوژيکي ميتواند
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اطالعات مفيدي از وضعيت آيندهي هيدرواقليم حوضه در اختيار مديران قرار داده که
مبناي برنامهريزي براي مديريت منايع آب باشد .در يک جمعبندي کلي از نتايج اين
تحقيق مشخص گرديد که روند تغييرات دمايي طي دوره آتي به صورت افزايش دما در
فصول سرد و کاهش دما در فصول گرم بوده و تغييرات بارش نيز با روند افزايشي در
فصول گرم و کاهشي در فصول سرد همراه خواهد بود .تأثير اين تغييرات بر ميزان دبي
رودخانه نيز به گونهاي است که طي دورهي آتي ميزان دبي در فصول سرد کاهش و در
فصول گرم افزايش مييابد .نتايج تحقيق حاضر در اين قسمت که نشان داده طي فصول
سرد افزايش دما و کاهش بارش و دبي رخ خواهد داد با يافتههاي تحقيقاتي از جمله
ثانيخاني و همکاران ( ،)5934عابدي و همکاران ( )5939و همچنين منصوري و
همکاران ( )5931که در شمال غرب ايران انجام شده مطابقت دارد .يک برنامهريزي
اساسي براي آيندهي منابع آب يک حوضه نيازمند بررسي تمامي جنبههاي تأثيرگذار
روي منابع آب از جمله تغييرات جمعيتي و به تبع آن تغييرات کاربري و بهرهبرداري
اراضي ،همراه با متغيرهاي اقليمي ميباشد .لذا اين بررسيها به عنوان يک موضوع
پـژوهش براي پيشبيني وضعيت آينـدهي منابع آب حوضهي آبخيز هروچاي پيشنهاد
ميگردد.

بررسی تأثير تغييرات اقليمی آینده بر تغييرات دبی رودخانهي هروچاي...
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