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چکیده
شناسایی و ارزیابی تغییرات جریان ناشی از تغییر اقلیم یکی از مهمترین فاکتورهای برنامهریزی مدیریت منابع آب میباشد و
این مسئله خصوصا در مناطقی که جمعیت زیادی از آن به کشاورزی مشغول هستند ،اهمیت دوچندان مییابد .حوضه آبریز دز به
عنوان یک قطب کشاورزی در کشور از جمله مناطقی است که تغییرات آبدهی ناشی از پدیده تغییر اقلیم می تواند جمعیت زیادی را
تحت تاثیر قرار دهد .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از دادههای شبکهای بارش  APHRODITEو مجموعه دادههای شبکهای دمای
 ،CHCN-CAMSمدل هیدرولوژیکی  IHACRESبرای حوضه مورد نظر واسنجی شد .سپس با معرفی دما و بارش سناریوی 3/9
گزارش پنجم ( )CMIP5ب ه مدل هیدرولوژیکی مذکور ،تغییرات آبدهی حوضه آبریز در دورههای آتی شبیهسازی میشود .نتایج
نشان از افزایش  9/71تا  3درجهای دما و تغییرات  2تا  19درصدی بارندگی در دوره  3929-3977نسبت به دوره مشاهداتی -7092
 3991دارد .نتایج شبیهسازی رواناب برای دوره آتی حاکی از افزایش  0/1درصدی متوسط رواناب ساالنه درازمدت رواناب نسبت به
دوره مشاهداتی میباشد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،شبیهسازی آبدهی APHRODITE ،IHACRES ،و .CIMIP5
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مقدمه
تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی از مهمترین عوامل موثر بر برنامهریزی منابع آب و هیدرولوژی منطقهای میباشد ( Fu

 .)et al., 2007; Hao et al., 2008; Zhang et al., 2012در این زمینه ،بهبود شبیهسازی هیدرولوژیکی و آب و هوای
منطقهای ،به خصوص بارش و جریان ،یک هدف مهم برای متخصصین هواشناسی و آب است .چنین بهبودهایی باعث
افزایش اثربخشی برنامهریزی و مدیریت منابع آب منطقهای و کاهش تلفات ناشی از سیل و خشکسالی میشود .مطالعات
گذشته نشان دادهاند که کوچکترین نوسانی در احتمال یا شدت بارش ،تأثیرات قابل توجهی بر رواناب میگذارد ( Risbey

 .) and Entekhabi, 1996; Ouyang et al., 2015میان دبی ،بارش و درجه حرارت رابطه غیرخطی پیچیدهای وجود
دارد ،که ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Fu et al., 2007بنابراین سناریوهای تغییر اقلیم
در آینده ،برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آب ،کشاورزی و استفاده کنندگان از آب بسیار مهم است ( ;Liu et al., 2011

 .)Fu et al., 2013تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهمترین معضالت قرن بیستویکم ،جامعه بشری را تحت تأثیر خود قرار
داده است .افزایش جمعیت و رشد صنایع از یک سو و جنگلزدایی و تخریب محیط زیست از سوی دیگر موجب افزایش
روزافزون گازهای گلخانهای در سطح کره زمین طی دهههای اخیر شده است .این روند افزایشی گرما باعث شده تا دمای
سطح زمین در قرن حاضر افزایش یابد که این میزان تحت چهار خط سیر غلظت گازهای گلخانهای تا سال  2522بین 2/9
تا  4/8درجه سانتیگراد پیشبینی میشود ( .)IPCC, 2013گزارش پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم در سال 2259
نشان میدهد که گرمایش زمین بهدلیل افزایش غلظت گازهای گلخانهای باعث تغییر در چرخه آب شده است .پیامدهای
ناشی از این پدیده اثرات مختلفی را بر سیستمهای منابع آب و جنبههای مختلف زندگی بشر ایجاد مینماید که از مهم-
ترین آنها میتوان به تغییر در توزیع زمانی و مکانی بارش و نوع آن ،جریانهای سطحی ،تبخیر ،تغذیه سفرههای آبهای
زیرزمینی و افزایش سطح دریاها اشاره نمود که نهایتاً بر اسکان بشر و تولیدات کشاورزی تأثیر میگذارد .از این رو میطلبد
که اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد .در سالهای اخیر اثر این پدیده بر
حوضه های آبریز مختلف در سطح کره زمین مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیقی ،کوتسوکی و همکاران ( )2254برای
پیش بینی تغییرات هیدرولوژیک و ارزیابی سازگاری آنها در حوضه رودخانه چائو فرایا در تایلند ،شبیهسازی هیدرولوژیکی را
با استفاده از خروجی شش مدل  GCMتحت دو سناریوی  RCP5.4و  RCP5.8و برای دو بازهی زمانی آینده نزدیک و
دور انجام دادند .نتایج آنها نشان میدهد که رواناب در هر دو سناریو به مقدار  22درصد افزایش مییابد .آیچ و همکاران
( )2254با استفاده از مدل اکوهیدرولوژیکی  ،SWIMاثرات تغییر اقلیم بر رواناب را در چهار حوضهآبریز بزرگ در کشور
آفریقا مقایسه کردند .آنها با استفاده از خروجیهای اصالح شده پنج مدل  CMIP5برای دو مسیر غلظت  2/9و  ،8/1مدل
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را اجرا کردند .نتایج تحقیق حاکی از افزایش رواناب در سه حوضه از چهار حوضه مطالعاتی بود .در تحقیقی دیگر  Tanو
همکاران ( ) 2254اثرات تغییر اقلیم را بر حوضه رودخانه جوهور در مالزی بررسی کردند .آنها دادههای شش مدل ،GCM
تحت سه سناریوی  RCP 6.2, 5.4, 5.8را به عنوان ورودی ،به مدل کالیبره شده  SWATوارد کردند .نتایج نشان داد که
تغییرات بارش ساالنه از 5/25تا  8/88و درجه حرارت از  2/9تا  ،9/25منجر به تغییر در دبی رودخانه در حدود  2/65تا
 52/61درصد نسبت به دوره مشاهداتی شده است .ما و همکاران ( )2251به بررسی اثر تغییر اقلیم بر دبی حوضه رودخانه
چو در آسیای مرکزی پرداختند .آنها ابتدا با استفاده از دادههای ایستگاهی دبی و بارش شبکهای  ،APHRODITEمدل
 SWATرا برای حوضه مطالعاتی کالیبره و صحت سنجی کردند سپس با استفاده از دادههای ریزمقیاس شده پنج مدل
گردش جهانی جو ( ،)GCMتحت سه سناریوی واداشت تابشی  RCP 6.2, 5.4, 5.8مدل را برای دو دورهی آینده
نزدیک و آینده دور اجرا کردند .در نهایت نتایج شبیه سازی نشان داد که آب و هوا در آینده در همه سناریوها خشکتر و
گرمتر میشود و روند کاهش رواناب متوسط ساالنه بین یک تا  29/9درصد میباشد .اویانگ و همکاران ( )2251به منظور
ارزیابی اثر تغییر اقلیم ب ر دبی رودخانه حوضه آبریز هانگ نیژانگ در ژاپن ،از شش مدل  GCMاز مدلهای جفت شده
پروژه فاز پنجم ( )CMIP5تحت سه سناریوی  RCP 6.2 ,5.4, 5.8استفاده کردند .از روش عامل تغییر برای اصالح اریبی،
بین خروجیهای  GCMو دادههای مشاهداتی و از مدل  SWATبرای شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی استفاده شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که بارش در اواسط و اواخر قرن  25افزایش مییابد .با اینحال ،به دلیل افزایش تبخیر و
تعرق ،رواناب به میزان  2/8تا  9/6درصد کاهش مییابد .دمای هوا نیز به طور پیوسته برای همه مدلهای  GCMو برای
همهی سناریوهای  RCMافزایش پیدا میکند .اگرچه ،با توجه به پیچیدگی پارامترهای تأثیرگذار بر اقلیم ،نمیتوان به
میزان تغییرات بدست آمده ،اعتماد صددرصد داشت ،اما میتوان کلیت الگوهای تغییر بدست آمده را پذیرفت .در تحقیق
حاضر تالش شده است تا تأثیر تغییر اقلیم بر دما ،بارش و رواناب حوضه آبریز دز در دوره آتی  2291-2255با استفاده از
مدلهای گردش عمومی جو  EMP_ESM_LRو  EMP_ESM_MRو تحت سناریوی  RCP6.2مورد بررسی قرار
گیرد .برای این منظور از روش دلتا برای تصحیح خروجی مدلهای گردش عمومی جو و از مدل هیدرولوژیکی
 IHACRESبرای شبیهسازی رواناب در دوره آتی استفاده شده است.
مواد و روشها
منطقه مطالعاتی
حوضه آبریز رودخانه دز در ارتفاعات زاگرس میانی واقع شده و در محدودهای به مختصات جغرافیایی  52و  48تا
 22و  12طول شرقی و  99و  95تا  28و  94عرض شمالی قرار گرفته است و یکی از حوضههای آبریز منتهی به
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خلیج فارس میباشد .رودخانه دز از دو شاخه اصلی بنام سزار و بختیاری تشکیل میشود .مساحت این حوضه بیش از
 29212کیلومتر مربع و متوسط ارتفاع آن حدود  5922متر میباشد .محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضهآبریز دز
در باالدست سد دز میباشد که مساحت آن حدود  57991کیلومتر مربع میباشد .در (شکل  )5موقعیت حوضه آبریز دز و
ایستگاه هیدرومتری تله زنگ در باالدست سد دز نشان داده شده است.

شکل :7موقعیت حوضه آبریز دز و ایستگاه هیدرومتری تله زنگ در باالدست سد دز

دادهها
عدم توزیع مکانی مناسب ایستگاههای باران سنجی یکی از دالیل اساسی در کاهش دقت کالیبراسیون مدلهای
هیدرولوژیکی میباشد .پیشرفتهای اخیر در تکنیکهای سنجش از راه دور و الگوریتمهای ماهوارهای و شبکهای که دارای
پوشش زمانی و مکانی مناسبی هستند ،دستیابی به بارش مشاهداتی دقیقتر را برای مناطقی که اندازهگیری بارش در آنها
محدود میباشد ،امکانپذیر می سازد .در این تحقیق ،برای کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی  IHACRESاز دادههای بارش
مشاهداتی شبکهای " APHRODITEداده های یکپارچه مشاهداتی بارندگی آسیا با قدرت تفکیک باال به منظور ارزیابی
منابع آب" استفاده میشود که توسط کنسرسیومی بین پژوهشکدهی انسانی و طبیعی ژاپن ( )RIHNو پژوهشکدهی
هواشناسی متعلق به آژانس هواشناسی ژاپن ( )MRI.JMAتوسعه داده شده است .بازهی زمانی پوشش داده شده توسط
این دادهها ،بیش از  12سال ( )2227-5615است که بهصورت روزانه و با قدرت تفکیک مکانی  2/21ارائه میشود
( .)Andermann et al., 2011همچنین به دلیل تعداد محدود ایستگاههای تبخیرسنجی و طول آماربرداری کوتاهمدت
دما در ایستگاه های موجود در حوضه ،دمای این منطقه با استفاده از مجموعه دادههای شبکهای  CHCN-CAMSتهیه
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شد .این دادهها با استفاده از ترکیب دو مجموعه دادههای نسخه دوم شبکهی جهانی آبوهوای تاریخی و سیستم دیدهبانی
آبوهوای آنامالی ( )GHCN + CAMSکه هر دو براساس دادههای ایستگاهی مشاهداتی جمعآوری شدهاند ،با وضوح
باالی  2/1و با فواصل زمانی ماهانه تولید میشود ( .)Fan, Y. and Dool, H. V. D., 2008آمار و اطالعات دبی ایستگاه
هیدرومتری تلهزنگ که در خروجی حوضهی باالدست سد دز قرار گرفته ،از سازمان آب و برق خوزستان تهیه شد.
دو مدل  GCMاز  CMIP5تحت یک سناریوی واداشت بسیار کم ( ،)RCP6.2برای پیشبینی تغییر اقلیم آینده
انتخاب شدند .این دو مدل از وضوح مکانی  2/1درجه در طول و عرض جغرافیایی برخوردار هستند .یکی از مشکالت عمده
در استفاده از خروجی مدلهای  ،GCMبزرگ مقیاس بودن سلول محاسباتی ( )Resolutionآنها به لحاظ مکانی و زمانی
نسبت به منطقه مورد مطالعه است .روشهای مختلفی جهت تولید سناریوهای اقلیمی منطقهای از سناریوهای اقلیمی
مدلهای  GCMوجود دارد .در این تحقیق به منظور ریزمقیاس کردن دادههای اقلیمی به لحاظ مکانی از روش عامل دلتا
استفاده میشود.
روش ریزمقیاس نمایی
روش ریزمقیاسنمایی یک ابزار مهم برای رفع اختالف مقیاس بین خروجیهای  GCMو رزولیشن مورد نیاز برای
مدلهای هیدرولوژیک میباشد (.)Wilby et al., 1999; Wilby, 2004; Chen et al., 2013; Ouyang et al., 2015
در این مطال عه برای ریزمقیاس کردن ماهانه بارش و دما ،به منظور برآورد سناریوهای تغییر اقلیم با پیشبینیهای بلند
مدت ،بخصوص بارش ،از روش عامل تغییر استفاده شد .روش عامل تغییر یک روش معمول اصالح خطا است که اغلب به
منظور کاهش خطای بین خروجیهای  GCMو دادههای مشاهداتی استفاده میشود ( Chen et al., 2011; Ouyang et

 .) al., 2015پس از استخراج ماهانه دما و بارندگی دوره پایه و آتی از مدل ،با محاسبه تفاوت ماهانه درازمدت دما و درصد
تغییرات بارندگی در دوره آتی نسبت به دوره پایه ،سناریوی اقلیمی مطابق روابط  5و  2برآورد و به دادههای مشاهداتی
حوضه اضافه (برای دما) و ضرب (برای بارندگی) میشود:
رابطه:5
رابطه:2
در روابط فوق،
برای هر ماه ،i

و

به ترتیب بیانگر سری زمانی تعدیل شده دما و بارش حاصل از پدیده تغییر اقلیم در دوره آتی

و
و

به ترتیب بیانگر سری زمانی دما و بارندگی مشاهداتی در دوره پایه برای هر ماه ،i

به ترتیب بیانگر متوسط درازمدت دما و بارش شبیهسازی شده توسط مدلهای  GCMدر
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بهترتیب بیانگر متوسط درازمدت دما و بارندگی شبیهسازی شده

توسط مدلهای  GCMدر دوره مشابه با دوره مشاهداتی برای هر ماه  iمیباشند.
شبیهسازی بارش -رواناب
به منظور بررسی اثر تغییرات پارامترهای اقلیمی بر رواناب ،باستفاده از مدلهای بارش-رواناب ضروری است .در این
پژوهش ،برای تولید رواناب ماهانه از الگوریتم ارائه شده به وسیلهی ( )5669( Jakeman and Hornbergerمدل
 )IHACRESاستفاده شده است .اساس این روش که در (شکل  )2ارائه شده از دو مدول غیرخطی کاهش (تلفات) و
مدول خطی هیدروگراف واحد تشکیل میشود .برای این منظور ،در ابتدا بارندگی ( )rkو دما ( )tkدر هر گام زمانی  kتوسط
مدول غیرخطی به بارندگی مؤثر  ukتبدیل شده و سپس به وسیلهی مدول خطی هیدروگراف واحد به رواناب سطحی در
همان گام زمانی تبدیل میشود .برای واسنجی مدل برای حوضه از دادههای مشاهداتی دما و بارش و دبی ماهانه حوضه دز
در دوره پایه استفاده گردید .در ابتدا میبایست مدل  IHACRESبرای حوضه باالدست سد دز مورد واسنجی قرار گیرد.
برای این کار از دادههای مشاهداتی دما ،بارش و دبی ماهانه در دوره پایه استفاده میگردد .پس از کالیبراسیون مدل،
رواناب ماهانه این حوضه در دوره  2291-2255با معرفی دادههای دما و بارش اصالح شدهی مدلهای اقلیمی ،شبیهسازی
خواهد شد.
مدول غیرخطی

بارندگی
()rk
دما ()tk

کاهش

مدول خطی

بارندگی مؤثر
()uk

رواناب

هیدروگراف واحد

شکل :3شبیهسازی بارش-رواناب به روش )5669( Jakeman and Hornberger

تخمینی
()xk

جهت ارزیابی عملکرد مدل در شبیهسازی دبی ،از معیار ضریب تعیین که همبستگی خطی بین دادههای مشاهداتی
و شبیهسازی شده را نشان میدهد ،شاخص ریشه میانگین مربعات خطا ،شاخص میانگین قدر مطلق خطا و درصد
خطای حجم کل استفاده شد که به ترتیب با (روابط  9تا  )9در زیر آورده شدهاند:
رابطه:9
رابطه:4
رابطه:1
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رابطه:9
که در آن

و

بترتیب دبی مشاهداتی و دبی شبیهسازی شده و

دبی میانگین مشاهداتی بر حسب

مترمکعب بر ثانیه و  nتعداد دادهها هستند.
نتایج و بحث
سناریوهای اقلیمی دما و بارندگی در دوره آتی
برای محاسبه سناریوی تغییر اقلیم حوضه ،ابتدا سری زمای دما و بارش ماهانه حاصل از مدلهای  MPI-ESM-LRو
 MPI-ESM-MRتحت سناریوی  RCP6.2در دوره  2291-2255توسط برنامه پردازشگر دادههای اقلیمی ( )CDOتهیه
شد .سپس با استفاده از روابط  5و  2سناریوی تغییراقلیم دما و بارندگی منطقه محاسبه گردید و در نهایت متوسط
درازمدت ماهانه این دو متغیر در دوره آتی و دوره پایه ( )2227-5689با هم مقایسه شد .نتایج در شکلهای  9و  4آورده
شده است .همانطور که مالحظه میشود ،انتظار میرود دمای حوضه در دوره  2291-2255بین  2/57تا  2درجه سانتی-
گراد نسبت به دوره پایه افزایش یابد .این درحالی است که حوضه در دوره  2291-2255شاهد افزایش بارندگی برای فصل
پاییز و کاهش آن برای دیگر فصول خواهد بود .یکی از دالیل احتمالی کاهش بارش در طول قرن  25را میتوان افزایش
روند گرمایی در سطح زمین دانست.

شکل :2مقایسه میانگین  39ساله ماهانه بارندگی دوره آتی و دوره مشاهداتی

شکل :4مقایسه میانگین  39ساله ماهانه دمای دوره آتی و دوره مشاهداتی
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شبیهسازی بارش-رواناب
برای شبیهسازی رواناب ماهانه حوضه باالدست سد دز در دوره  ،2291-2255در ابتدا مدل  IHACRESبرای دوره
 5662-5689مورد واسنجی و برای دوره  2227-5665مورد صحتسنجی قرار گرفت .به منظور واسنجی و صحتسنجی
مدل  ،IHACRESاز آمار ماهانه دما و بارش متوسط بهدست آمده از دادههای شبکهای و آمار دبی ماهانه ایستگاه تلهزنگ
در دوره  2227-5689استفاده شد .نتایج عملکرد مدل در دورههای واسنجی و صحتسنجی ،به وسیله مقایسه رواناب
مشاهداتی و شبیهسازی شده و استفاده از معیارهای عملکرد روابط  9تا  9محاسبه و نتیجه نهایی در شکلهای  1و  9و در
جدول  5آورده شده است.

شکل  :9مقایسه رواناب مشاهداتی با رواناب شبیهسازی شده در مدل  IHACRESالف) دوره واسنجی ب) دوره
صحتسنجی
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شکل  :9پراکندگی رواناب مشاهداتی و رواناب شبیهسازی شده در مدل  IHACRESالف) دوره واسنجی ب) دوره
صحتسنجی

جدول  :7نتایج ارزیابی عملکرد مدل در شبیهسازی دبی (مترمکعب بر ثانیه)
PTVE

MAE

RMSE

R2

معیار

8/81

94/2

521

2/79

دوره واسنجی

6/9

555/9

589

2/1

دوره صحتسنجی

نتایج نشان میدهد که دوره  5662-5689با ضریب همبستگی  2/79و معیار خطای  521عملکرد خیلی خوبی داشته
است .پس از واسنجی مدل ،دوره  2227 -5665برای صحتیابی مدل استفاده شد .نتایج نشان از عملکرد قابل قبول مدل
در شبیهسازی رواناب حوضه دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده باید توجه داشت که مدل واسنجی شده برای حوضه به
طور کلی جریانهای کم حوضه را به خوبی شبیهسازی میکند .اما در شبیهسازی جریانهای حداکثر در بعضی از سالها
ناتوان بوده و مقادیر کمتری را شبیهسازی کرده است .پس از واسنجی مدل  ،IHACRESسری زمانی ماهانه دما و
بارندگی حوضه در دوره آتی به مدل معرفی شده و سری زمانی ماهانه رواناب حوضه در دوره  2291-2255شبیهسازی
شد .شکل  7مقایسه میانگین درازمدت ماهانه دبی دوره آتی و دوره مشاهداتی را نشان میدهد .براساس این شکل مالحظه
می شود که دبی حوضه در ماه اول بهار ،دو ماه آخر تابستان و سه ماه زمستان در دوره آتی کاهش مییابد .از طرف دیگر در
تمامی ماه های فصل پاییز ،دو ماه آخر بهار و ماه اول تابستان شاهد افزایش دبی در دورههای آتی خواهیم بود .باید توجه
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داشت که تغییرات دبی در فصل تابستان قابل توجه نمیباشد .در مجموع نتایج نشان میدهد که دبی حوضه در دورههای
آتی افزایش مییابد.

شکل :1مقایسه میانگین درازمدت ماهانه رواناب دوره آتی و دوره مشاهداتی

نتیجهگیری
در این مقاله تأثیر تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدرولوژیک (دما و بارش) و رواناب حوضه باالدست سد دز در استان
حوزستان در دوره  2291-2255با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو (مدل  MPI-ESM-LRبرای تهیه دادههای
بارش و مدل  MPI-ESM-MRبرای تهیه دادههای دما) تحت سناریوی  ،RCP6.2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسی سناریوی تغییراقلیم دما و بارندگی نشان میدهد که دمای حوضه در دوره  2291-2255برای همه ماهها افزایش
می یابد .حوضه در دوره آتی شاهد افزایش بارندگی برای فصل پاییز و کاهش آن برای دیگر فصول خواهد بود .بعد از تولید
متغیرهای مورد نیاز مدل ،بارش -رواناب  IHACRESبرای حوضه مورد نظر ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
مدل  IHACRESدقت قابل قبولی در مدل سازی جریان رودخانه دارد .سپس با استفاده از متغیرهای تولید شده ،جریان
برای دوره  2291-2255پیشبینی شد .مقایسه رواناب ماهانه حوضه در دوره آتی با دوره مشاهداتی بیانگر افزایش متوسط
رواناب ساالنه میباشد .باید توجه داشت که چگونگی شبیهسازی بارش-رواناب و روابط استفاده شده در مدلسازی آن ،می-
تواند بر نتایج نهایی رواناب تأثیرگذار باشد .به عنوان مثال در مدل بارش-رواناب استفاده شده در این تحقیق ،ذوب برف که
می تواند بر میزان رواناب تأثیر بگذارد نادیده گرفته شده است .در این راستا میتوان از مدلهای مفهومی  SWATاستفاده
کرد.
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