DOI: 10.22059/ijswr.2018.246920.667804

)1145-1157  (ص1397  آذر و دی،5  شماره،49  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

The Effect of Climate Change on the Hydrological and Agricultural Drought
Characteristics in Zarinehrud Basin Using SRI and SSWI Indices and SWAT Model
*

ZOHREH POURKARIMI1, MAHNOOSH MOGHADASI2 , ASADOLAH MOHSENI MOVAHED3,
MAJID DELAVAR4
1. Master of Science, Water Engineering Department, University of Arak, Arak, Iran
2. Assistant Professor, Water Engineering Department, University of Arak, Arak, Iran
3. Assistant Professor, Water Engineering Department, University of Arak, Arak, Iran
4. Assistant Professor, Water Resources Engineering Department, Tarbiat Modarres University,
Tehran, Iran
(Received: Dec. 10, 2017- Revised: Jan. 28, 2018- Accepted: Feb. 18, 2018)

ABSTRACT
In this study the drought characteristics of Zainehrud Basin have been evaluated under
climate change condition using Standardized Runoff Index (SRI), Standardized soil
moisture Index (SSWI) and SWAT model. The SWAT model was calibrated and
validated over the period 1987-2010 using four meteorological stations and five
hydrometric stations. The SRI and SSWI indices were calculated for all sub-basins
during the base period (1981-2010) based on the runoff and soil moisture derived from
SWAT model. Then, the downscaled results of AOGCM models presented at the AR5
under two emission scenarios were introduced to the SWAT model and the drought
indices were simulated for the future period (2017-2046) and they were compared with
the ones of based period. The results showed that the mean highest occurrence and
continuity of drought of the whole basin in the future compared to the based period will
increase by 23%, under the scenario 3 (BNU-ESM model under RCP2.6 emission
scenario), and by 19.7% under scenario 4 (model BNU-ESM under the RCP8.5 emission
scenario) based on SRI and SSWI respectively. Also, according to the results, agricultural
drought is more sensitive to climate change than hydrological drought. Thus, it can be
said that Zarinehrud basin is still in danger of continuous and long term droughts due to
current trend of activities and possible climate changes in near future.
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بررسی اثرات تغييراقليم بر خصوصيات خشکسالی هيدرولوژيکی و کشاورزی حوضه زرينهرود با استفاده از
شاخصهای  SRIو  SSWIو مدل SWAT
4

زهره پورکريمی ،1مهنوش مقدسی ،*2اسدا...محسنی موحد ،3مجيد دالور

 .1کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
 .2استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
 .4استادیار ،گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1396 /9 /19 :تاریخ بازنگری -1396 /11 /8 :تاریخ تصویب)1396/11 /29 :

چکيده
در این تحقیق خصوصیات خشکسالی حوضهی زرینهرود ،تحت تأثیر تغییراقلیم با استفاده از دو شاخص استاندارد شدهی
رواناب ( )SRIو شاخص رطوبت خاک استاندارد شده ( )SSWIو مدل  SWATبررسی شده است .بدین منظور مدل
 SWATبا استفاده از اطالعات چهار ایستگاه هواشناسی و پنج ایستگاه هیدرومتری ،مورد واسنجی ( )1987-1999و
اعتبارسنجی ( )2000-2007قرار گرفت .سپس بر اساس رطوبت خاک و رواناب شبیهسازی شده توسط مدل ،دو شاخص
مذکور در همه زیرحوضهها برای دوره پایه ( ) 1981-2010محاسبه شده است .در ادامه با معرفی نتایج ریزمقیاس شدهی
دو مدل گردش عمومی جو موجود در گزارش پنجم ( )AR5تحت دو سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5به مدل
 ،SWATشاخصهای خشکسالی برای دوره آینده ( )2017-2046شبیهسازی و مقادیر آن با دوره پایه مقایسه گردید.
نتا یج نشان داد میانگین بیشترین وقوع و تداوم خشکسالی کل حوضه در آینده نسبت به دوره پایه مربوط به شاخص SRI
به ترتیب با  23درصد افزایش تحت سناریوی سه (مدل  BNU-ESMتحت سناریو انتشار  )RCP2.6و  19.7درصد افزایش
در سناریوی چهار (مدل  BNU-ESMتحت سناریو انتشار  )RCP8.5و شدت خشکسالی مربوط به شاخص  SSWIبا 24.7
درصد افزایش در سناریوهای سه و چهار میباشد .همچنین بر اساس نتایج ،خشکسالی کشاورزی ( )SSWIبیشتر از
خشکسالی هیدرولوژیکی ( )SRIنسبت به تغییر اقلیم حساسیت نشان میدهد .بنابراین میتوان گفت با ادامه روندِ کنونیِ
فعالیت های موجود در حوضه و نیز تغییرات اقلیمیِ محتمل در آینده ،حوضهی زرینهرود همچنان در معرض خطر
خشکسالیهای متعدد و طوالنی قرار دارد.
واژههای کليدی :تغییر اقلیم ،خشکسالیSSWI ،SRI ،SWAT ،

مقدمه

*

اهمیت پدیده تغییر اقلیم و خطرات ناشی از آن امروزه به اندازه-
ای است که آن را در صدر عوامل تهدید آمیز بشر ،حتی باالتر از
فقر ،سالحهای هستهای ،کمبود غذا و  ...در قرن  21قرار داده
است (.)IPCC, 2007; Kamal and Massah Bavani, 2010
تغییرات آب و هوایی نه تنها به طور قابل توجهی فرآیندهای
هیدرولوژیکی در طول دهههای گذشته را تحت تأثیر قرار داده
است بلکه همچنان این روند به مراتب شدیدتر از قبل در
حوضههای آبریز ادامه دارد ( .)Van Quan and Kim, 2014از
مهمترین تبعات تغییرات اقلیمی ،افزایش وقوع پدیدههای حدی
چون خشکسالی و سیل است .در بیشتر تحقیقات ،تأثیر
* نویسنده مسئولmah_moghaddasi@hotmail.com :

تغییراقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی حوضه با استفاده از مدل-
سازی هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است ( Shimola
and Krishnaveni, 2014; Musau et al., 2015; Zhang et al.,
 )2015در حالی که اثر تغییراقلیم بر انواع خشکسالی در

مطالعات محدودتری انجام شده است (
 .)Bavani, 2008با طرح این سؤال که آیا تغییراقلیم خشکسالی-
های هواشناسی ،هیدرولوژیکی و کشاورزی را به یک میزان تحت
تأثیر قرار میدهد ،در تحقیقی Wang et al., 2011به ارزیابی
این پدیده در سطوح مختلف خشکسالی پرداختند .آنها به کمک
مدل هیدرولوژیکی SWAT1و معرفی شاخصی جدید تحت نام
شاخص استاندارد شدهی رطوبت خاک )SSWI( 2در کنار
Ashofte and Massah

1. Soil and Water Assessment Tool
2. Standardized Soil Water Index
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شاخصهای بارندگی استاندارد شده )SPI(1و شاخص رواناب -
استاندارد شده )SRI( 2به ترتیب به بررسی خشکسالیهای
کشاورزی ،هواشناسی و هیدرولوژیکی پرداختند .نتایج نشان داد
اثرات خشکسالی هواشناسی بر روی دیگر سطوح خشکسالی
یعنی کشاورزی و هیدرولوژی تشدیدکننده خواهد بود .همچنین
حساسیت خشکسالی کشاورزی به تغییرات اقلیمی بیشتر از دو
سطح دیگر (هواشناسی و هیدرولوژیکی) است .در تحقیق
دیگری  Liu et al., 2012با استفاده از سه شاخص  SRI ،SPIو
شاخص خشکسالی پالمر ،)PDSI( 3به بازسازی خشکسالیهای
گذشته و پیشبینی خشکسالیهای مشابه در آینده تحت
تغییرات اقلیمی پرداختند و عملکرد این سه شاخص را با
یکدیگر مقایسه نمودند .بر اساس نتایج این تحقیق ،دو شاخص
 SRIو  PDSIدر پیشبینی خطرات خشکسالی در آینده تحت
تأثیر گرمایش حاصل از تغییراقلیم مناسبتر بوده است.
 )2015( Moorhead et alدر منطقهی هایپلنز تگزاس در
تحقیقی به شناسایی و ارزیابی یک شاخص مناسب برای پایش
خشکسالی کشاورزی پرداختند .بدین منظور مروری بر شاخص-
های خشکسالی با تمرکز بر شناسایی شاخصی با روش محاسبه
ساده و در عین حال با کاربرد بهینه در مناطق خشک انجام
4
دادند که بر اساس نتایج ،شاخص استاندارد بارش-تبخیروتعرق
( )SPEIشاخصی مناسب جهت ارزیابی خشکسالی کشاورزی در
این منطقه شناخته شد Wanders and Wada, 2014 .اثر
همزمان تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی (کشاورزی و سد) بر
خشکسالی هیدرولوژیکی را مورد بررسی قرار دادند .آنها ثابت
کردند تأثیر فعالیتهای انسانی بر خشکسالیهای هیدرولوژیکی
که در آینده پیشبینی میشود ،قطعی است اما این موضوع
یعنی در نظر گرفتن عامل انسانی در شدتبخشی اثرات تغییر
اقلیم در اکثر مطالعات کامالً نادیده گرفته میشود .در تحقیق
دیگری  Sohrabi et al., 2015شاخص جدیدی تحت عنوان
شاخص خشکی رطوبت خاک )SODI( 5معرفی نمودند .اساس
محاسبه این شاخص مقدار آب مورد نیاز خاک برای رسیدن به
ظرفیت زراعی به منظور بررسی دقیقتر مشخصات خشکسالی
به ویژه در بخش کشاورزی است .همچنین Zhang et al., 2016
در تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و
فعالیتهای انسانی در جریان حوضه دریاچه پویانگ چین نشان
دادند ،در نظر گرفتن اثرات ناشی از تغییر اقلیم و نیز اثرات
1. The Standardized Precipitation Index
2. Standardized Runoff Index
3. Palmer Drought Severity Index
4. Soil moisture drought Inde

انسانی با توجه به دورههای زمانی مختلف میتواند مبنای
تصمیمات مدیریتی برای کاهش خسارتهای ناشی از سیل و
خشکسالی و همچنین مدیریت بهینه منابع آب باشد .با توجه به
تحقیقات فوق در این مطالعه تالش میشود اثرات تغییر اقلیم بر
خصوصیات خشکسالیهای هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه
زرینهرود با استفاده از دو شاخص SRIو  SSWIو با استفاده از
مدل  SWATبررسی گردد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه زرینهرود با وسعتی بیش از  12000کیلومتر مربع که در
موقعیت جغرافیایی  45˚′47تا  47˚′20طول جغرافیایی و
 35˚′41تا  37˚′27عرض جغرافیایی قرارگرفته است ،بزرگترین
زیر حوضه درجه  2دریاچه ارومیه شناخته میشود (شکل .)1
مهمترین سد حوضه که منبع اصلی کشاورزی و شرب منطقه
است ،سد مخزنی شهید کاظمی بوکان (زرینهرود) میباشد .این
سد در  35کیلومتری جنوب شرقی بوکان قرار گرفته و در
چرخه هیدرولوژیکی حوضه نقش بسزایی را ایفا میکند .مسیر
رودخانه اصلی حوضه ،از به هم پیوستن چهار شاخه اصلی به
نامهای سقزچای ،جیغاتوچای ،خرخرهچای و ساروقچای در
قسمت جنوب حوضه آغاز میشود ،پس از عبور از سد زرینه رود
و تالقی با دیگر سرشاخه مهم خود به نام آجرلو ،در محل سد
انحرافی نوروزلو ادامه پیدا کرده و پس از گذر از شهر میاندوآب
به موازات سیمینه رود به سمت دریاچه ارومیه پیش میرود و
در نهایت در روستای قره گوزلو وارد این دریاچه میگردد.
مدل شبيهساز  SWATو دادههای مورد استفاده

 SWATمدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی ،پیوسته زمانی با پایه
فیزیکی است .این مدل به منظور شبیهسازی هیدرولوژیکی
حوضه آبریز ابتدا حوضه را به قسمتهای کوچکتری به عنوان
زیر حوضه تقسیم میکند .هر زیر حوضه نیز بسته به میزان تنوع
در خاک ،کاربری اراضی و شیب به قسمتهای کوچکتری به نام
واحدهای همگن هیدرولوژیکی )HRU( 5تقسیم میشود
( .)Arnold et al., 1998واحدهای پاسخ هیدرولوژیک بر اساس
توپوگرافی ،نوع کاربری اراضی و ویژگیهای خاک تقسیمبندی
میگردد که تقسیمبندیِ حوضه به HRUهای کوچکتر موجب
افزایش دقت شبیهسازی میشود (.)Mansouri et al., 2015
ورودیهای اصلی مدل  SWATشامل بارش ،دمای حداکثر و
5- Hydrological Response Unit

 1148تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،49شماره  ،5آذر و دی 1397

است:
)رابطه )1

حداقل ،نقشه کاربری اراضی ،نقشه خاک (شکل -2ب) و نقشه
رقومی ارتفاعی میباشد .در این تحقیق شبیهسازی حوضه و

𝑖 ) 𝑤𝑔𝑄 𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑𝑡 (𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 −

شبکه آبراههها در مدل  SWATبه کمک الیه رقومی کاربری
اراضی (شکل -2الف) با اندازه سلولی  1000متری تهیه شده
توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در  1383و نقشه خاک
( )FAO, 1996و الیه رقومی ارتفاع( )DEM( 1شکل -2ج) با
اندازه سلولی  30متری انجام شد .چرخه هیدرولوژیک که توسط
 SWATشبیهسازی میشود بر اساس معادله بیالن زیر استوار
1-Digital Elevation Model

در این معادله 𝑆𝑊𝑡 ،میزان نهایی آب در خاک (میلیمتر
آب) در روزِ  𝑆𝑊0 ،tمقدار اولیه آب در خاک (میلیمتر آب)t ،
بر سب روز و 𝑦𝑑𝑅 میزان بارندگی در روز ( iمیلیمتر آب)،
𝑓𝑟𝑢𝑠𝑄 مقدار رواناب در روز ( iمیلیمتر آب) 𝐸𝑎 ،مقدار تبخیر و
تعرق در روز ( iمیلیمتر آب) 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 ،مقدار آبی که در روزِ  iاز
منطقه ریشه خارج میشود (میلیمتر آب) و 𝑤𝑔𝑄 مقدار جریان
برگشتی در روز ( iمیلیمتر آب) است.

شکل  .1موقعيت حوضه زرينهرود ،زيرحوضههای آن و ايستگاههای مورد استفاده

 ،2010-1987به ترتیب در شکل ( )1و جدول ( )1آمده است.
واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATبا استفاده از آمار دبی پنج
ایستگاه آبسنجی در دوره زمانی  1987-2007که آمار سالهای
 1987تا  1999برای واسنجی و  2000تا  2007جهت اعتبارسنجی
استفاده شد ،مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت( .جدول .)2

دادههای روزانه دما و بارندگی چهار ایستگاه هواشناسی
سینوپتیک مورد نیاز مدل  SWATاز ایستگاههایی که در منطقه
مطالعاتی قرار داشته و یا نزدیکترین فاصله را با حوضه
مطالعاتی داشتهاند ،مورد استفاده قرار گرفته است .موقعیت و
اطالعات چهار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک طی سالهای

جدول  .1مشخصات ايستگاههای سينوپتيک

ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

طول دوره آماری

سقز

46/26

36/25

1522/8

2010-1987

تکاب

47/11

36/38

1765

2010-1987

مهاباد

45/71

36/76

1385

2010-1987

مراغه

46/26

37/40

1477/7

2010-1987
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الف

ج

ب
شکل  .2الف – نقشه کاربری اراضی ،ب-نقشه خاک ،ج -نقشه  DEMحوضه زرينهرود

 1150تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،49شماره  ،5آذر و دی 1397
جدول  .2مشخصات ايستگاههای هيدرومتری

ایستگاه

رودخانه

طول جغرافیای

عرض جغرافیایی

ارتفاع

طول دوره آماری

پل آنیان
سنته
صفاخانه
ورودی به سد
نظام آباد

جیغاتوچای
خرخره چای
ساروق چای
زرینه رود
زرینه رود

46/43
46/55
46/7
46/53
45/94

36/2
36/17
36/4
36/42
37/05

1455
1581
1533
1383
1282

2007-1988
2007-1988
2007-1988
2007-1988
2007-1987

تغيير اقليم و توليد سناريوهای اقليمی

در این تحقیق دو مدل گردش عمومی جو از جدیدترین گزارش
 IPCC1تحت عنوان گزارش پنجم ،)AR5( 2با نامهای CCSM4و
CCSM4و  BNU-ESMاستفاده شده است (جدول .)3
سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای در گزارش پنجم تحت
3
خانواده  RCPsبه تصویب رسیدهاند .سناریوهای خانواده RCP
بر اساس میزان تغییر در انتشار و غلظت گازهای گلخانهای،
میزان آلودگی و تغییرات کاربری اراضی و در چهار دسته با
عناوین RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6 :و  RCP8.5بر اساس میزان
سطح واداشتهای تابشی 4که به ترتیب برای هرکدام از آنها برابر
با  6 ،4/5 ،2/6و ( 8وات بر مترمربع) است ،نامگذاری شدهاند
( .)Van Vuuren et al., 2011در بین این سناریوها ،سناریوی
1 - Intergovernmental Panel on Climate Change
2 -Assessment Report 5
3- Representative Concentration Pathways
4 - Radiative forcing

 RCP2.6حالت خوشبینانه و سناریوی  RCP8.5حالت بحرانی
را در نظر میگیرد که در این تحقیق نیز از این دو سناریو
استفاده شده است .برای ریزمقیاس نمایی از روش Change
Factorاستفاده شده که در این روش برای دما از اختالف بین دو
متغیر و برای بارش از نسبت بین آنها استفاده میشود.
(رابطه )2
) ̅) )𝑖 /(𝑃_(𝐺𝐶𝑀. 𝑏𝑎𝑠𝑒.
) ̅)

̅) )𝑖 𝑃 = 𝑃_𝑜𝑏𝑠 ∗ ((𝑃_(𝐺𝐶𝑀. 𝑓𝑢𝑡.

)𝑖 − (T_(𝐺𝐶𝑀. 𝑏𝑎𝑠𝑒.

̅) )𝑖 T= T_𝑜𝑏𝑠 + ((T_(𝐺𝐶𝑀. 𝑓𝑢𝑡.

رابطه ()3
در این روابط 𝑠𝑏𝑜𝑃 نشاندهندهی سری زمانیِ بارش
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ میانگین  30سالهی
ماهانه مشاهداتی در دوره پایه𝑃𝐺𝐶𝑀.𝑓𝑢𝑡.𝑖 ،
بارشِ شبیهسازی شده توسط مدلهای  GCMدر دورههای آتی،
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ میانگین  30سالهی بارشِ شبیهسازی شده توسط
𝑖𝑃𝐺𝐶𝑀.𝑏𝑎𝑠𝑒.
مدلهای  GCMدر دوره مشاهداتی (یکی از دورههای پایهی
فوقالذکر) و  Pسری زمانیِ سناریوی اقلیمی بارش است .تعمیم
این موارد برای دما نیز صادق بوده و نتیجه ،سری زمانی سناریو
اقلیمی دما نام دارد (.)Massah Bavani, 2005

جدول  .3مشخصات مدلهای استفاده شده در تحقيق ()www.cccsn.ec.gc.ca

قدرت تفکیک مکانی

موسسه ،کشور

نام مدل

˚1.25˚× 0.9

مرکز ملی تحقیقات جوی ،ایاالت متحده آمریکا
دانشکده علوم تغییرات جهانی و سیستم زمین ،دانشگاه نرمال پکن ،چین

CCSM4

̴˚2.8˚ × 2.8

شاخصهای خشکسالی هيدرولوژيکی و کشاورزی

برای بیان خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی به
ترتیب شاخص استاندارد شدهی رواناب  SRIو شاخص استاندارد
شدهی رطوبت خاک  SSWIانتخاب شدند .روش محاسبه این
شاخصها کامالً شبیه روش محاسبه شاخص  SPIبوده ،با این
تفاوت که پارامتر ورودی به جای بارش در  SRIرواناب و در
 SSWIرطوبت خاک است ( Wang et al., 2011; Vu et al.,
 .)2015برای محاسبهی شاخص  SPIکه از شناختهترین
شاخصها است ،ابتدا با برازش توزیع گاما بر دادههای بارندگی
ماهیانه یا مجموع بارندگی در هر بازه زمانی دلخواه ،تابع احتمال
تجمعی آن محاسبه شده ،سپس با انتقال احتمال تجمعی به

BNU-ESM

دست آمده به توزیع تجمعی نرمال استاندارد شده ،مقادیر
از رابطهی زیر محاسبه میگردد (.)Wu et al., 2007
(رابطه )4

̅𝑋𝑋𝑖 −
𝑥𝑆

SPI

= SPI

که در آن  Xiبارندگی در هر ماه X̅ ،میانگین بارندگی در مقیاس
زمانی معین Sx ،انحراف معیار بارندگی در مقیاس زمانی معین
است .در این تحقیق هر دو این پارامترها (رواناب و رطوبت
خاک) توسط مدل  SWATبرای دوره پایه و آینده شبیهسازی
شدهاند .بر پایه نتایج حاصل از تحقیقات متعدد ،شاخص
خشکسالی در مقیاسهای بلند مدت ( 12یا  24ماهه) جهت
بررسی اثرات بر منابع آبی و دورههای آینده مناسب هستند
( .)Buttafuoco et al., 2015بنابراین هر دو شاخص در مقیاس
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 12ماهه و به کمک نرمافزار  DIPمحاسبه شدند (مرید.)1384 ،
گفتنی است مدل SWATقادر به شبیهسازی رواناب طبیعی و
واقعی بوده که در شبیهسازی رواناب طبیعی ،سدها ،آببندها و
مصارف کشاورزی در روند شبیهسازی دخالت داده نشده و فقط
بارندگی ،رواناب سطحی و جریانات آب زیرزمینی در نظر گرفته
میشوند .در شبیهسازی رواناب واقعی مصارف کشاورزی و
سدهای موجود در حوضه که در مدل معرفی شده باشند نیز در
شبیهسازی دخالت داده میشوند .در این تحقیق به منظور در

نظر گرفتن عامل انسانی نیز ابتدا سد زرینهرود و مدیریتهای
کشاورزی که شامل معرفی کشتهای غالب منطقه ،میزان
مصرف آبی و نیز منابع آبی آنها میگردد به مدل معرفی شدند و
سپس رواناب شبیهسازی شده توسط مدل در هر زیر حوضه
جهت محاسبه شاخص SRIاستخراج شد .تعیین طبقات مختلف
خشکسالی دو شاخص نیز بر اساس شاخص  SPIاز طبقهبندی
مک کی (جدول  )4انجام شده است.

جدول  .4طبقهبندی خشکسالی ()McKee et al., 1993

خشکسالی خفیف
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

 -0.99تا صفر

ترسالی مالیم  1.00تا 1.49

 -1.49تا -1
 -1.99تا -1.50
≥ -2

ترسالی شدید  1.50تا 1.99
ترسالی بسیار شدید  2و باالتر

نتايج و تحليل نتايج
شبيهسازی حوضه ،واسنجی و اعتبارسنجی مدل

پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز و با معرفی نقشههای
( DEMجهت محاسبه تغییرات شیب) ،کاربری اراضی و خاک
حوضه به مدل  ،SWATحوضه به  9زیر حوضه تقسیم شد که
این  9زیر حوضه خود به  197واحد هیدرولوژیکی یکسان
( )HRUتقسیم گردید .پس از تشکیل HRUها ،مدیریتهای
کشاورزی مربوط به هر محصول براساس آمار موجود در منطقه
به مدل معرفی شدند ( .)Ahmadzade, 2012پس از این مرحله،
مدل با استفاده از آمار دبی پنج ایستگاه هیدرومتری در دوره
زمانی  1987تا  1999مورد واسنجی و در سالهای  2000تا
 2007مورد اعتبارسنجی قرار گرفت که نتایج آن به تفکیک هر
ایستگاه در جدول ( )5آمده است .به دلیل زیاد بودن پارامترهای
مدل  SWATو همچنین شبیهسازی همزمان بسیاری از
متغیرهای هیدرولوژیکی و کشاورزی در این مدل ،مدل جدیدی

به نام  SWAT-CUP1جهت آنالیز حساسیت و واسنجی آن
توسعه داده شد ( .)Abbaspour et al., 1999بهینهسازی
پارامترها و آنالیز عدم قطعیت مدل  SWATدر این تحقیق با
استفاده از الگوریتم  SUFI-22در برنامه  SWAT-CUPصورت
گرفته است .در این الگوریتم تمام عدم قطعیتها (پارامتر،
مفهومسازی مدل ،ورودیها) در دامنه تعریف شده برای هر
پارامتر در نظر گرفته شده و روند کالیبراسیون به گونهای است
که در نهایت بیشتر دادههای مشاهدهای در دامنه  95درصد
عدم قطعیت قرار گیرند .ارزیابی نتایج واسنجی و اعتبارسنجی
مدل بر اساس دو پارامتر نش-ساتکلیف ( )ENSو ضریب تعیین
(  )𝑅2انجام شد که مقدار  NSدر واقع تفسیر عملکرد مدل و 𝑅2
درجه همراستا بودن دادههای مشاهداتی و شبیهسازی شده
است.
1 -SWAT Calibration and Uncertainty Programs
)2 -Sequential Uncertainty Fitting (SUFI2

جدول  .5نتايج واسنجی و اعتبارسنجی مدلSWAT

شماره
ایستگاه

رودخانه

ایستگاه

1
2
3
4
5

جیغاتوچای
خرخره چای
ساروقچای
زرینه رود
زرینه رود

پل آنیان
سنته
صفاخانه
ورودی به سد
نظام آباد

واسنجی
دوره آماری
1999-1988
1999-1988
1999-1988
1999-1988
1997-1987

2

اعتبارسنجی
𝑅

0/81
0/81
0/72
0/85
0/64

NS

دوره آماری

0/70
0/59
0/69
0/82
0/42

2007-2000
2007-2000
2007-2000
2007-2000
2007-1998

2

𝑅

0/83
0/80
0/86
0/88
0/54

NS

0/53
0/73
0/63
0/74
0/40
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همچنین با تنظیم تقویم زراعی محصوالت غالب منطقه
(گندم ،جو ،سیبزمینی ،گوجه ،چغندرقند ،یونجه و سیب) ،نیاز
آبی آنها و همچنین تنظیم پارامترهای مؤثر بر تبخیر و تعرق و
عملکرد محصول در مدل  ،SWATمدل بر اساس تبخیر و تعرق
واقعی نیز مورد واسنجی قرار گرفت و سپس متوسط مقادیر
تبخیر و تعرق ساالنه شبیهسازی شده توسط مدل با مقادیر
گزارش شده در سند ملی آب مقایسه گردید (جدول  .)6از آنجا
که اطالعات مشاهداتی در خصوص تبخیر و تعرق واقعی
محصوالت در دسترس نمیباشد و تنها مرجع قابل استناد در
کشو ر در این زمینه سند ملی آب است ،لذا به منظور بررسی
عملکرد مدل در شبیهسازی این متغیر ،از اطالعات این سند
استفاده گردید (شکل .)3

شاخص خشکسالی دوره پايه

پس از مرحله واسنجی و اعتبارسنجی ،مدل برای دوره پایه
( )1981-2010اجرا شد و با استفاده از پارامترهای رطوبت
خاک و رواناب واقعی شبیهسازیشده ،به ترتیب شاخصهای
SSWIو  SRIبرای این دوره و برای هر  9زیر حوضه محاسبه
گردید .ارزیابی خصوصیات خشکسالی در دوره پایه و آینده بر
اساس سه مشخصه شدت ،مدت و فراوانی خشکسالی تحت
سناریوهای مختلف انجام شد .نتایج این بخش بر اساس
بیشترین ،طوالنیترین و شدیدترین خشکسالی در جدول ()6
ارائه شده است.

1000

600

200

در سند ملی

400

0
800

1000

600

400

0

200

متوسط تبخير و تعرق گزارش شده

R² = 0.757

800

متوسط تبخير و تعرق شبيه سازی شده
شکل  .3نمودار مقايسه مقادير تبخير و تعرق شبيهسازی شده و موجود در سند ملی آب
جدول  .6مقادير تبخير و تعرق شبيهسازی شده و موجود در سند ملی آب برای همه محصوالت

محصول
متوسط مقادیر تبخیر و تعرق حداکثر گزارش شده از سند ملی
آب (میلیمتر)
متوسط مقادیر تبخیر و تعرق شبیهسازیشده توسط مدل

گندم

جو

سیبزمینی

گوجه

چغندرقند

یونجه

سیب

382

303

618

572

696

773

702

446

406

576

662

800

869

800

جدول  .6نتايج خصوصيات خشکسالیهای حدی حوضه مطالعاتی در دوره پايه

شدت
()SRI

مدت
()SRI

فراوانی
()SRI

شدت
()SSWI

مدت
()SSWI

فراوانی
()SSWI

زیر حوضه

-3/44
-3/5
-3/5
-3
-3/05
-2/95
-2/24
-3/5
-3/2

40
40
40
39
46
46
48
46
44

9
10
10
10
9
10
8
8
8

2/3
2/43
1/77
2/05
2/12
-2
2/83
2/46
2/12

40
39
73
57
38
37
54
45
43

6
8
6
6
7
8
4
9
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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بیشترین وقایع خشکسالی هیدرولوژیکی ( )SRIدر دوره
پایه برابر با عدد  10به دست آمد که در زیر حوضههای 4 ،3 ،2
و  6روی میدهد .طوالنیترین خشکسالی نیز برابر با  48ماه در
زیر حوضه  7اتفاق میافتد .شدیدترین خشکسالی هیدرولوژیکی
اما در دوره پایه در حوضههای  3 ،2و  8دیده میشود و برابر با
 -3/5است .الزم به توضیح است که زیر حوضههای  2و  3در
قسمت شمالی حوضه زرینهرود و پاییندست سد (زیر حوضه )6
قرار گرفتهاند .بر اساس شاخص  ،SSWIبیشترین وقایع
خشکسالی کشاورزی در دورهی پایه برابر با عدد  9بوده که در
زیر حوضه  8روی میدهد .بیشترین تداوم خشکسالی برابر با 73
ماه در زیر حوضه  3دیده میشود و شدیدترین خشکسالی
کشاورزی در حوضه  7رخ داده که مقدار  -2/83را نشان می-
دهد .زیر حوضهی  7شاهد بیشترین تداوم خشکسالی
هیدرولوژیکی است و همین زیر حوضه شاهد شدیدترین
خشکسالی کشاورزی است؛ که تأثیر متقابل این دو نوع
خشکسالی را بر یکدیگر بیان میکند .همچنین زیر حوضهی 3
که در آن خشکسالی هیدرولوژیکی شدید رخ میدهد در
خشکسالی کشاورزی نیز بیشترین تداوم را نشان میدهد.

شاخص خشکسالی در دوره آينده

بررسی تغییرات آب و هوایی آینده بر اساس ریز مقیاس نمایی
دادههای دو مدل  CCSM4و  BNU-ESMتحت دو سناریو
RCP2.6و  RCP8.5برای  30سال آینده ( )2017-2046و
نسبت به دادههای پایه ( )1976-2005به دست آمد .در مجموع
 4سناریو در این تحقیق در نظر گرفته شده است :سناریو 1
(مدل  CCSM4تحت سناریو انتشار  ،)RCP2.6سناریو ( 2مدل
CCSM4تحت سناریو انتشار  ،)RCP8.5سناریو ( 3مدلBNU-
 ESMتحت سناریو انتشار  )RCP2.6و سناریو ( 4مدل BNU-
 ESMتحت سناریو انتشار  .)RCP8.5بر اساس نتایج  4سناریو
میانگین دمای کل حوضه در  30سال آینده به طور متوسط
افزایش خواهد یافت که بیشترین مقدار آن برابر با  4/06درجه
در سناریو  4در ایستگاه تکاب است (شکل  .)5روند تغییرات
بلند مدت ساالنه بارش کل حوضه با وجود برخی نوسانات
روندی افزایشی دارد .بیشترین افزایش بارش در ایستگاه سقز
تحت سناریو  2پیشبینی میشود که  23درصد نسبت به دوره
پایه افزایش خواهد یافت (شکل .)4

میانگین درصد تغییرات بارش کل حوضه در هر چهار سناریو
20
10
0
-10
-20

bnu.esm.tem.2.6
bnu.esm.tem.8.5

ماه

ccsm4.tem.2.6

درصد تغییرات نسبت به دوره
پایه

30

ccsm4.tem.8.5

شکل  .4سریهای زمانی بارش بر اساس پيش بينی هر  4سناريو

میانگین درجه تغییرات دمای کل حوضه در هر چهار سناریو

bnu.esm.tem.2.6
bnu.esm.tem.8.5

ماه ccsm4.tem.2.6
ccsm4.tem.8.5

شکل  .5سریهای زمانی دما بر اساس پيش بينی هر  4سناريو

درجه تغییرات نسبت به دوره
پایه

6
4
2
0
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به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی ،نتایج
ریزمقیاس شده سناریوها به مدل  SWATمعرفی و این بار مدل
برای دوره  30ساله آینده ( )2017-2046اجرا شد و سپس با
استفاده از خروجی آن شاخصهای خشکسالی مورد نظر
محاسبه گردید .بیشترین وقوع خشکسالی در آینده بر اساس
شاخص  SRIبرابر با  ،15تحت سناریو  3و در زیر حوضه  2روی
خواهد داد که نسبت به دوره پایه به مقدار  5واحد بیشتر است.
بر اساس شاخص  SSWIبیشترین وقوع خشکسالی کشاورزی
برابر با عدد  10پیشبینی میشود که تحت سناریو  3در زیر
حوضه  1و تحت سناریو  4در زیر حوضه  8روی میدهد .تحت
همه سناریوها و در کل حوضه ،خشکسالی کشاورزی تعداد وقوع
کمتری نسبت به خشکسالی هیدرولوژیکی دارد .بر اساس نتایج،
در همهی سناریوها میانگین تعداد خشکسالیهای هیدرولوژیکی
و کشاورزیِ کلِ حوضه نسبت به دورهی پایه افزایش خواهد
یافت (شکل  .)6طوالنیترین مدت خشکسالی هیدرولوژیکی در
 30سال آینده برابر با  70ماه است که در سناریو  4و زیر حوضه
 3رخ میدهد .گفنتی است طوالنیترین خشکسالی کشاورزی
نیز برابر با  70ماه پیشبینی میشود که در همین زیر حوضه و
تحت همین سناریو مشاهده میگردد .همانطور که پیشتر آمد
بیشترین افزایش دمای پیشبینی شده ،تحت همین سناریو
(سناریو  )4رخ میدهد و نشان میدهد افزایش دما عاملی مهم
در شدتبخشی خصوصیات خشکسالی است .به جز سناریو  1در

بقیه سناریوها طول دوره هر دو نوع خشکسالی به طور میانگین
در کل حوضه افزایش خواهد یافت .تنها در سناریو  1شاهد
کاهش تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی نسبت به
زمان پایه هستیم که میزان آن در خشکسالی کشاورزی بیشتر
است .نکتهی قابل مالحظهی دیگر در مورد بیشترین تداوم
خشکسالی هیدرولوژیکی است که در دوره پایه در زیر حوضه 7
و در دوره آینده در زیر حوضه  3دیده میشود .شدیدترین میزان
خشکسالی هیدرولوژیکی برابر  -3/68خواهد بود که نسبت به
دوره پایه که  -3/5است ،افزایش نشان میدهد .این مقدار در
سناریوی  3و  4و در زیر حوضهی  2اتفاق میافتد .با تفاوت
کمی زیر حوضه  1نیز شاهد خشکسالی هیدرولوژیکی شدیدی
خواهد بود (شکل  .)7شدت خشکسالی در این زیر حوضه برابر با
 -3/63است که تحت سناریوی  4رخ خواهد داد .در خشکسالی
کشاورزی بیشترین شدت برای دوره آینده مقداری برابر با
 -3/58دارد که در زیر حوضه  9و تحت سناریوی  4رخ میدهد.
با توجه به مکان زیر حوضه  ،9نزدیکترین ایستگاههای
سینوپتیک به آن سقز و تکاب هستند که این ایستگاهها تحت
این سناریو بیشترین افزایش دما را پیشبینی میکنند .رطوبت
خاک شدیداً تحت تأثیر افزایش دما قرار دارد بنابراین خشکسالی
کشاورزی نسبت به تغییراقلیم حساسیت بیشتری نشان میدهد
(شکل .)8
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 در نظر گرفتن نوع، جهت ارزیابی بهینهی خشکسالی،داد
 از،خشکسالی و انتخاب شاخص مناسب در حصول نتایج بهتر
 چنانچه در این تحقیق دیده شد نتایج.اهمیت باالیی برخوردار است
 شدت و مدت خشکسالی با یکدیگر،حاصل از دو شاخص در وقوع
 سال30  به طور کلی میتوان گفت در.تفاوتهایی را نشان میدهد
آینده وقوع و تداوم خشکسالی (هر دو نوع) به طور میانگین در کل
 همچنین شدت.حوضه و تحت همه سناریوها روند افزایشی مییابد
خشکسالی بویژه خشکسالی کشاورزی به طور میانگین در کل
.حوضه افزایش خواهد یافت

خالصه و جمعبندی
 ارزیابی اثر تغییراقلیم بر خشکسالیهای،هدف از پژوهش حاضر
هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضهی زرینهرود با استفاده از مدل
 درSWAT  نتایج حاکی از عملکرد مناسب مدل. استSWAT
 نتایج.شبیهسازی مؤلفههای کمی رواناب و رطوبت خاک میباشد
نشان داد واکنش خشکسالیهای هیدرولوژیکی و کشاورزی به
تغییرات اقلیمی یکسان نخواهد بود و خشکسالی کشاورزی بیشتر
 تفاوتهای.نسبت به تغییرات اقلیمی حساسیت نشان میدهند
 فراوانی) نشان، مدت،موجود در خصوصیات هر دو شاخص (شدت
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