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ABSTRACT
In this research, the effect of climate change phenomenon on optimal management of water resources in
Khorramabad basin was investigated. The developed hybrid model based on the Bayesian approach was used
for this purpose. So that initially the output of AOGCM models under the A2 emission scenario during the
baseline period 1971-2000 and the future period 2040-2069 were downscaled and 100 examples of the
downscaled monthly probability distribution function of the temperature and rainfall were produced based on
the weighting method, using the Monte Carlo method and SIMLAB Software. The results indicated that the
future long-term monthly average temperature would increase between 1.93 to 3.7 oC. The rainfall will
increase in some months and decrease in another months. The rainfall variations in the basin under scenario
A2 during the period 2040-2069 will be in the range of -17.29 and 1036.04 percent as compared to the
baseline. Then, by introducing the future temperature and precipitation of the hybrid model into the calibrated
and verified IHACRES, the future runoff will be achieved. The results showed a decrease in future runoff
rates relative to baseline values. This reduction would be 4.33 % for the A2 scenario during the period 20402069. Finally, different scenarios were investigated by WEAP model and the amounts of water allocation at
the baseline and climate change periods were compared. It was found that the seasons (such as summer) in
which the water demand and consumption are increased, there would be an unmet demand (failure period)
and this situation will be intensified in climate change condition. As the amount of annual unmet demand will
be equal to 0.17×106 m3 and for the A2-2040-2069 scenario, it will be increased by 87% and equal to
1.33×106 m3 as compared to the baseline.
Keywords: Climate change scenario, Hybrid model, Bayesian approach, Optimal water resources
management, WEAP model
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مديريت بهينه منابع آب سطحی با  :WEAPبا لحاظ رويکرد بيزی ناشی از تغيير اقليم
2

سيده حديث حياتالغيب مقدم ،*1پريساسادات آشفته

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه قم ،قم ،ايران
 .2استاديار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم ،قم ،ايران
(تاريخ دريافت -1397/3/5 :تاريخ بازنگری -1397/5/15 :تاريخ تصويب)1397/7/10 :

چکيده
در اين تحقیق اثر پديده تغییر اقلیم بر مديريت بهینه منابع آب حوضه خرمآباد بررسی شد .از مدل توسعهيافته هیبريدی
براساس رويکرد بیزی برای اين منظور استفاده شد .بدينصورت که ابتدا خروجی مدلهای  AOGCMتحت سناريوی
انتشار  A2طی دوره پايه  1971-2000و دوره آتی  2040-2069کوچکمقیاس شدند و بر اساس وزندهی ،با استفاده از
روش مونتکارلو به کمک نرمافزار  SIMLABتعداد  100نمونه از تابع توزيع احتماالتی ماهانه دما و بارندگی
کوچکمقیاس شده حوضه ،تولید شدند .نتايج نشان داد که میزان میانگین دمای ماهانه بلندمدت آينده به میزان  1/93تا
 3/7درجه سانتیگراد افزايش پیدا خواهد کرد .میزان بارندگی در برخی ماهها افزايش و در برخی کاهش پیدا خواهد کرد.
محدوده تغییرات بارندگی حوضه تحت سناريوی  A2طی دوره  2040-2069نسبت به دوره پايه بین  -17/29تا
 1036/04درصد خواهد بود .سپس با معرفی دما و بارش آينده حاصل از مدل هیبريدی به مدل واسنجی و صحتسنجی
شده  ،IHACRESمیزان جريان سطحی آينده بدست آمد .نتايج کاهش میزان جريان سطحی رودخانه را نسبت به
مقادير پايه نشان داد .اين کاهش برای سناريوی  A2در دوره  2040-2069نسبت به مقادير پايه به میزان  4/33درصد
خواهد بود .درنهايت در مدل  WEAPسناريوهای مختلف موردبررسی قرار گرفتند و میزان تخصیص آب در دوره پايه و
تغییر اقلیم مقايسه شدند .مشخص شد در فصلهايی همچون فصل تابستان با توجه به افزايش تقاضا که مقدار آب
بیشتری مصرف میشود ،تقاضای تأمین نشده (دوره شکست) وجود خواهد داشت و در شرايط تغییر اقلیم اين وضعیت
تشديد خواهد شد .بهطوریکه مقدار تقاضای تأمین نشده ساالنه برابر  0/17میلیون مترمکعب و در سناريوی A2-2040-
 2069با افزايش  87درصدی نسبت به پايه برابر  1/33میلیون مترمکعب خواهد بود.
واژههای كليدی :سناريوی تغییر اقلیم ،مدل هیبريدی ،رويکرد بیزی ،مديريت بهینه منابع آب ،مدل

مقدمه

*

در جهان کنونی تخصیص بهینه منابع آب با توجه به محدوديت
آب شیرين و تخصیص اين منبع محدود به نیازهای با
ماهیتهای مختلف ،به چالشی بزرگ تبديل شده است .از طرف
ديگر در کشور ايران به دلیل قرار گرفتن در عرضهای
جغرافیايی پايین که باعث تشديد پديده تغییر اقلیم شده است
( ،)Lane et al., 1999مديريت اين منابع محدود سختتر شده
است .نوسانات شديد بارش و تغییر الگوهای بارش ،پراکنش
نامناسب زمانی و مکانی نزوالت آسمانی ،تبخیر و تعرق زياد،
افزايش محسوس وقوع خشکسالی ،سیل و فراوانی آنها ازجمله
اثرات پديده تغییر اقلیم میباشد  .)2013( IPCCاز طرف ديگر
پديده تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدرواقلیمی نظیر دما و
بارندگی تأثیرگذار بوده ،بهطوریکه دمای جهانی تا سال 2100
*
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WEAP

بهاندازه  6/4درجه سانتیگراد طبق سناريوهای اخیر هیئت
بینالدول تغییر اقلیم  (2007) IPCCافزايش خواهد يافت.
پژوهش های مختلفی در راستای بررسی اثر اين پديده انجام
شده است ازجمله ،)2006( Wilby and Harris :اثر تغییر اقلیم
را بر جريان رودخانه تیمز در انگلستان بررسی کردند .عدم
قطعیت مربوط به مدلهای  ،AOGCMروشهای کوچکمقیاس
کردن ،سناريوهای انتشار گازهای گلخانهای ،مدلهای مختلف
شبیهسازی بارش-رواناب و عدم قطعیت مربوط به پارامترهای
آنها با در نظر گرفتن وزنهای مختلف و روش مونتکارلو
شبیهسازی گرديد .نتايج بیشترين سهم را در برآورد تابع
احتماالتی رواناب مربوط به عدم قطعیت مربوط به مدلهای
 AOGCMو کمترين سهم را مربوط به سناريوهای گازهای
گلخانهای دانستند )2014( Davtalab et al .به بررسی اثرات
تغییر اقلیم بر اطمینانپذيری آب در حوضه رودخانه کرخه در
ايران پرداختند .بهدلیل عدم قطعیت در پروژههای تغییر اقلیم،
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سناريوهای مختلف تغییر اقلیم از طريق روش خوشهای انتخاب
شدند که باعث تشخیص سناريوها با مشخصات متفاوت شد.
شاخصهای عملکرد سامانههای مختلف برای بررسی وضعیت
سیستم کرخه تحت شرايط اقلیمی آينده و پروژههای تقاضای
آب به کار گرفته شدند .درنهايت روشهای مختلف تطبیق برای
کاهش اثرات نامطلوب تغییرات آينده بر سامانه مشخص و
آزمايش شدند ،)2015( Chithra and Thampi .به بررسی اثر
تغییر اقلیم بر دما و بارندگی با استفاده از خروجی مدل
 NCEP/NCARدر حوضه رودخانه کالیار ( )Chaliyarدر هند
پرداختند .دادههای بارندگی GCMها بهصورت آماری و با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNکوچکمقیاس شدند.
پنج مدل  GCMتحت سه سناريوی انتشار  A2 ،A1Bو B1
استفاده شدند .نتايج نشان دادند با استفاده از رويکرد منشأيابی
استاندارد ،روندهای مشاهداتی در بارش در نیمه دوم قرن 20ام
خارج از محدوده مورد انتظار تغییرپذيری درونی طبیعی در
سطح اطمینان  95درصد برای بیشترين GCMها بودند .برای
تعیین دلیل اين سیگنال تغییر اقلیم ،مطالعات ارزيابی براساس
تحلیل ضريب همبستگی انجام شدند و رابطه مثبتی بین بارش
کوچکمقیاسشده تحت سناريوی انتشار  A2و بارش مشاهداتی
بدست آمد.
در شرايط تغییر اقلیم مديريت بهرهبرداری با استفاده از
مدلهای شبیهسازی و بهینهسازی موجود که بتواند منابع و
مصارف آب را بهطور همزمان مديريت کند چالشی بزرگ است.
در سالهای اخیر پژوهشهايی در زمینه مديريت منابع آب در
شرايط تغییر اقلیم انجام شده است که به چند نمونه از آنها
اشاره میشود ،)2007( Teasley and McKinney :به مديريت
منابع آب حوضه رودخانه ريوگراند/براوو ()RioGrande/Bravo
واقع در شمال آمريکا پرداختند .پروژه ارزيابی همکاری بین
متخصصان مکزيک و ايالت متحده با هدف بررسی فرصتها
برای پیشرفت مديريت کمبود منابع آب رودخانه از طريق توسعه
سناريوهای مديريتی بود .برای ارزيابی سناريوهای مديريتی،
مدل هیدرولوژيکی  WEAPبهکار گرفته شد .اطالعات
هیدرولیکی و هیدرولوژيکی برای مدل از طريق پايگاه داده
شامل جغرافیايی ،هیدرولیکی ،هیدرولوژيکی و دادههای مرتبط
برای کل حوضه ريوگراند/براوو بدست آمد .حجم ذخیره
مدلشده با حجم ذخیره واقعی مقايسه شد .نتايج نشان داد که
مقادير مدلشده نسبت به مقادير واقعی بیشتر از  25درصد
انحراف ندارند ،)2008( Sandoval-Solis et al .به ارزيابی
سناريوهای مديريتی در حوضه ريوگراند/براوو برای مشخص
شدن منافع مصرفکنندگان آب پرداختند .مدل ارزيابی با مدل

 WEAPساخته شد .شرايط هیدرولوژيکی مختلف مثل نرمال،
مرطوب و خشک برای مقايسه عملکرد سیاستهای پیشنهادی
با سیاستهای در حال حاضر مديريت منابع آب ،در نظر گرفته
شدند .سناريوها و ارزيابی آنها همراه با مقايسه آنها با
سیاستهای در حال حاضر مديريتی ارائه شدندIngol-Blanco .
 ،)2011( and McKinneyبه ارزيابی سناريوهای مديريت آب
برای مقابله و تطبیق با اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه
ريوکونچوس ( )Rio Conchosپرداختند .ابتدا اثرات تغییر اقلیم
بر منابع آب حوضه تحت سناريوهای انتشار  A2و  A1Bبرای
دوره  2040-2069در نظر گرفته شد .سپس شبیهسازی و
تحلیل برای سناريوهای مديريت منابع آب که پتانسیل مقابله با
اثرات تغییر اقلیم را دارند ،انجام شد .نتايج نشان دادند که تحت
شرايط تغییر اقلیم ،اطمینانپذيری و انعطافپذيری سامانه منابع
آب کاهش و درنتیجه آسیبپذيری افزايش پیدا میکند .عالوه
بر اين سناريوهای پیشنهادی ،روشهای تطبیق که بتوانند
سامانه را اطمینانپذيرتر کنند و آسیبپذيری را کم نمايند ،ارائه
دادند ،)2012( Vicuña et al .اثر دما و بارندگی را بر هیدرولوژی
سطحی و آبیاری در حوضه لیماری ( )Limaríدر شیلی با
استفاده از مدل  WEAPمورد ارزيابی قرار دادند .مدل WEAP
با الگوهای کشاورزی و اقلیم جاری واسنجی شد و سپس
سناريوهای تغییر اقلیم با سری زمانی  30ساله با هدف مشخص
کردن حساسیت متغیرهای تغییر اقلیم و بدست آوردن آبیاری
مورد انتظار برای آينده ،اعمال شدند .نتايج ذخیره اضافه و
استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زيرزمینی را به منظور
افزايش انعطافپذيری و تطبیق آبیاری کشاورزی در مواجه با
تغییرات اقلیمی نشان دادند ،)2017( Ashofteh et al .به بررسی
اثر تغییر اقلیم بر سامانه چندهدفه مخزن قرنقو در آذربايجان
شرقی با استفاده از شاخصهای کارآيی پرداختند .جريان ورودی
به مخزن و تغییر در میزان تقاضا طی دوره  30ساله (-2069
 )2040تحت اثر تغییر اقلیم بررسی شدند .مطابق نتايج ،در
حالت تغییر اقلیم نسبت به پايه ( )1971-2000جريان ورودی
به مخزن کاهش و میزان تقاضا شامل کشاورزی ،شرب و صنعت
به میزان  20درصد افزايش داشت .بهمنظور مشخص کردن
کارآيی سامانه چندهدفه مخزن تحت سه سناريوی اقلیمی از
مدل  WEAPاستفاده شد .نتايج نشان داد که شاخصهای
اطمینانپذيری ،آسیبپذيری ،برگشتپذيری و انعطافپذيری بر
اساس  100درصد منابع آب در شرايط تغییر اقلیم نسبت به
حالت پايه به ترتیب  18درصد کاهش 150 ،درصد افزايش33 ،
درصد کاهش و  47درصد کاهش و بر اساس  85درصد منابع
آب به ترتیب  12درصد کاهش 75 ،درصد افزايش 30 ،درصد
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کاهش و  39درصد کاهش داشتند .تغییر در میزان شاخصها در
آينده ،لزوم مديريت پروژههای توسعه منابع آب را نشان داد.
درنتیجه با توجه به محدوديت منابع آب و تشديد اين

بارندگی آينده با رويکرد بیزی ،با مدل  IHACRESمیزان رواناب
آينده محاسبه و درنهايت با مدل  WEAPمیزان تخصیص منابع
آب با توجه به نیازها مشخص شد.

کمبود در شرايط تغییر اقلیم ،در آينده بحران آب وجود خواهد
داشت .به همین دلیل نیاز به مديريت جامع برای منابع و

مواد و روشها

مصارف آب است .اگرچه در راستای مديريت منابع آب و بررسی

در تحقیق حاضر به معرفی منطقه موردمطالعه پرداخته و در
ادامه با کوچک مقیاسکردن خروجی مدلهای  AOGCMو
وزندهی آنها مدل هیبريدی با رويکرد بیزی بهوجود آمده و
درنتیجه دما و بارندگی آتی بهدست میآيد و سپس با مدل
 IHACRESرواناب آينده تولید میشود .درنهايت مديريت منابع
آب با مدل  WEAPانجام میشود.

اثر تغییر اقلیم بر اين منابع در سالهای اخیر مطالعاتی انجام
شده است

(Nijssen et al., 2001; Milly et al., 2005

 ،)Novotny and Stefan, 2007اما در بیشتر تحقیقات ،عدم
قطعیتهای موجود ناديده گرفته شده است .ناديده گرفتن عدم
قطعیتهای موجود در مراحل مختلف مطالعات تغییر اقلیم
باعث میشود تا از میزان قطعیت خروجی نهايی سامانه کاسته

موقعيت جغرافيايی

شود .در اين تحقیق ،برای تحلیل عدم قطعیت بر اساس رويکرد

منطقه مطالعاتی موردبررسی در اين تحقیق ،خرمآباد میباشد
که مرکز استان لرستان است و بین طولهای ΄ 47˚55تا
΄ 48˚50شرقی و عرضهای ΄ 32˚ 40تا ΄ 34˚ 20شمالی واقع
شده است 212/4 .کیلومترمربع از وسعت محدوده را دشت و
 2289کیلومترمربع از وسعت محدوده را ارتفاعات تشکیل
میدهند .ازآنجايیکه ايستگاههای هواشناسی و هیدرومتری در
منطقه دوره آماری  1971-2000را تحت پوشش خود قرار
میدهند و بنا به توصیه  ،)1999( IPCCاين دوره بهعنوان دوره
پايه در نظر گرفتهشد .شکل ( )1موقعیت محدوده مطالعاتی را
در استان لرستان نشان میدهد.

بیزی از تلفیق مدلهای  AOGCMمانند ،CCSR-NIES
 HADCM3 ،GFDLR30 ،CSIRO-M2K ،CGCM2يک مدل
توسعهيافته هیبريدی مونتکارلو حاصل شد و از اين مدل برای
تحلیل مديريت منابع آب استفاده شد .بدين منظور از
نرمافزار  SIMLABبرای تحلیل عدم قطعیت به رويکرد بیزی
استفاده شد .در اين روش برای هر ماه مقدار 𝒕∆ و 𝒓∆ حاصله از
سناريوهای تغییر اقلیم برای مدلهای مختلف  AOGCMورودی
نرمافزار  SIMLABو خروجی نرمافزار مقدار 𝒕∆ و 𝒓∆ برای مدل
هیبريدی بر اساس رويکرد بیزی بود .پس از محاسبه دما و

شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتی در استان لرستان
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سناريوهای تغيير اقليم

مدلهای گردش عمومی جو -اقیانوس ( ،)AOGCMمدلهای
اقلیمی جهانی میباشند که هر دو فرايند اتمسفر و اقیانوس و
تعامالت بین آنها را مدل میکنند .در تحقیق حاضر از خروجی
CSIRO-MK2
پنج مدل  AOGCMکه شامل
 HadCM3 ،CCSR-NIES ،CGCM2،و IPCC-( GFDL-R30
 )1999 ،TGCIAمیباشند همراه با توسعه يک مدل هیبريد که
در ادامه توضیح داده خواهد شد ،استفاده خواهد شد.
از ورودیهای اين مدلها سناريوهای انتشار گازهای
گلخانهای است SRES .درواقع نام اختصاری گزارش ويژهای در
مورد سناريوهای انتشار است که هیئت بینالدول تغییر اقلیم در
سال  2000منتشر کرد .در تحقیق حاضر که از سناريوی انتشار
 A2استفاده میشود تأکید بر جنبههای اقتصادی ،رشد اقتصادی
سريع ،دنیای همگرا دارد .قابلذکر است که امکان استفاده
مستقیم از خروجی مدلهای  AOGCMبه دلیل داشتن نوسان
وجود ندارد .بنابراين برای جبران اين ضعف میتوان از میانگین
دورهای اين دادهها ]روابط ( )1و ( [)2استفاده کرد ( Jones and
 .)1996 ،Hulmeدر ضمن ،از روش عامل تغییر برای
کوچکمقیاس کردن استفاده میشود .در اين روش برای
بهدست آوردن سری زمانی سناريوهای اقلیمی در آينده،
سناريوهای تغییر اقلیم  t aو  raبه مقادير مشاهداتی
(] )1971-2000همانند روابط ( )3و ( [)4افزوده میشود
(.)2006 ،Wilby and Harris
̅
̅
𝑎∆𝑡𝑎 = (𝑡𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,
𝑎− 𝑡𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,
)
(رابطه )1
) 𝑎∆𝑟𝑎 = (𝑟̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,𝑎 / 𝑟̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,
(رابطه )2
) 𝑡𝑡𝑓 = (𝑡𝑜𝑏𝑠,𝑡 + ∆𝑡𝑎,
(رابطه )3
) 𝑡𝑟𝑓 = (𝑟𝑜𝑏𝑠,𝑡 × ∆𝑟𝑎,
(رابطه )4
در روابط فوق 𝑎𝑡∆ و 𝑎𝑟∆ = به ترتیب بیانگر سناريوی
تغییر اقلیم مربوط به دما و بارندگی برای متوسط بلندمدت 30
̅
𝑎 = 𝑡𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,متوسط  30ساله دمای
ساله برای هر ماه؛
شبیهسازیشده توسط  AOGCMدر دوره آتی برای هر ماه (در
اينجا  2040-2069با توجه به توصیه  IPCCدر سال
̅
𝑎 = 𝑡𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑏𝑎𝑠𝑒,متوسط  30ساله دمای
)2001؛
شبیهسازیشده توسط  AOGCMدر دوره مشابه با دوره
مشاهداتی ( )1971-2000برای هر ماه؛ 𝑎 = 𝑟̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,متوسط
 30ساله بارندگی شبیهسازیشده توسط  AOGCMبرای هر
ماه؛ 𝑎 = 𝑟̅𝐴𝑂𝐺𝐶𝑀,𝑓𝑢𝑡,متوسط  30ساله بارندگی شبیهسازیشده
توسط  AOGCMدر دوره مشابه با دوره مشاهداتی برای هر ماه؛
𝑓𝑡 و 𝑓𝑟 = به ترتیب سریهای زمانی دما و بارندگی در آينده؛ و
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𝑡 𝑡𝑜𝑏𝑠,و 𝑡 = 𝑟𝑜𝑏𝑠,به ترتیب سریهای زمانی دما و بارندگی
ماهانه مشاهداتی در دوره پايه هستند.
مدل هيبريدی بر اساس رويکرد بيزی

در مراحل مختلف بررسی تغییر اقلیم ،عدم قطعیتهای مختلفی
ازجمله نامشخص بودن وضعیت آينده بشر ازنظر جمعیت،
اقتصاد و غیره و همچنین عدم قطعیت خروجی مدلهای
 AOGCMوجود دارد که باعث میشود از نتايج حاصلشده
اطمینان کافی وجود نداشته باشد .در تحقیق حاضر برای در نظر
گرفتن عدم قطعیتها ،مدل هیبريدی که تلفیق مدلهای

( AOGCMاز گزارش سوم  )IPCCمانند ،CCSR-NIES
 HADCM3 ،GFDLR30 ،CSIRO-M2K ،CGCM2میباشد،
بر اساس رويکرد بیزی توسعه داده شده است .بهطورکلی رويکرد
بیزی روشی است که از طريق نمونهسازی آماری ،پاسخهای
تقريبی فراهم میکند و بیشتر برای توصیف روشی برای انتشار
عدم قطعیتهای موجود در ورودی مدل به عدم قطعیتها در
خروجی مدل ،به کار میرود .برای لحاظ کردن اين منبع عدم
قطعیت از رويکرد بیزی استفاده خواهد شد .مراحل محاسباتی
اين رويکرد عبارتند از )1( :تولید توزيع احتماالتی پیشین برای
پارامترهای آماری )2( ،تعیین تابع درستنمايی احتماالتی
دادههای مشاهداتی بهعنوان تابعی از پارامترها و ( )3تعیین
توزيع احتماالتی پسین يک سامانه.
در اين تحقیق از نرمافزار Giglioli and ( SIMLAB
 )2003 ،Saltelliبرای تحلیل عدم قطعیت به رويکرد بیزی
استفاده شده است .در اين روش برای هر ماه مقدار و وزن 𝑡∆ و
𝑟∆ را که از سناريوهای تغییر اقلیم برای مدلهای مختلف
بهدست آمده ]مطابق رابطه ( [)5بهعنوان ورودی به نرمافزار داده
میشود و خروجی نرمافزار  SIMLABمقدار 𝑡∆ و 𝑟∆ برای مدل
هیبريدی بر اساس رويکرد بیزی میباشد .درنهايت برای
محاسبه دما و بارندگی آينده ،مقادير 𝑡∆ با مقادير مشاهداتی دما
جمع و مقادير 𝑟∆ در مقادير مشاهداتی بارندگی ضرب میشود.
1
(رابطه )5
𝑖𝐷𝑥,

1
𝑖𝐷𝑥,
= Dx ,i

∑𝑛𝑖=1

= 𝑖𝑊

برابر انحراف
که در آن = W i ،برابر وزن هر مدل؛
میانگین دما يا بارندگی شبیهسازیشده توسط هر يک از
مدلهای  AOGCMدر دوره پايه در ماه  xاز میانگین دادههای
مشاهداتی n ،برابر تعداد مدلهای  AOGCMهستند.
مدل IHACRES

مدل  ،)1993 ،Jakeman and Hornberger( IHACRESيک
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مدل مفهومی يکپارچه بارش-رواناب است که برای محاسبه
رواناب آينده در تحقیق حاضر از آن استفاده میشود .ورودی اين
مدل دادههايی همچون دما و بارندگی است .ازجمله مزيتهای
اين مدل نسبت به ساير مدلهای هیدرولوژيکی دادههای کم
برای ورودی اين مدل میباشد .بر اساس اين مدل در مرحله اول
دما و بارندگی بهعنوان ورودی گرفته میشوند و توسط مدل
غیرخطی تبديل به بارندگی مؤثر شده و درنهايت توسط مدل
خطی به رواناب سطحی تبديل میشوند.
مدل WEAP

امروزه يکی از ابزارهای مديريت صحیح منابع آب استفاده از
مدلهای رايانهای شبیهساز و بهینهساز همانند مدل پرکاربرد
 WEAPمیباشد که اولین بار توسط )1992( Raskin et al
مورداستفاده قرار گرفت .ويژگیهای مختلفی باعث محبوبیت و
استفاده فراوان از اين مدل میباشد ازجمله :کاربر دوست بودن
مدل در عین دقیق بودن مدل ،انعطافپذير بودن مدل ،امکان
اتصال با ساير نرمافزارها مثل  MODFLOW ،GISبرای آب

زيرزمینی MODPATH ،برای رونديابی آلودگی و غیره ،در
برگرفتن طیف وسیعی از گرههای نیاز مثل تقاضای شهری،
روستايی ،کشاورزی با تمام جزئیات و امکان صحتسنجی مدل
بهشرط دارا بودن اطالعات دقیق .رويکرد معادله  WEAPبه اين
صورت است که يک معادله بیالن جرم-آب را در هر گره و برای
هر گام زمانی حل میکند .میزان برداشت از منابع آب بر اساس
يک برنامهريزی خطی محاسبه میشود و برحسب اولويت
تقاضاها منابع آب را به گرههای مختلف تقاضا اختصاص میدهد.

نتايج و بحث
مقايسه نتايج مدل هيبريدی با مقادير مشاهداتی

برای بررسی مقايسه مدل هیبريدی ،میانگین  30ساله آينده
دادههای اقلیمی حاصل از مدل هیبريدی با دادههای مشاهداتی
در دوره  1971-2000به دلیل موجود بودن دادهها در اين دوره،
مقايسه شدند و نتايج در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  -2مقايسه نتايج مدل مونتكارلو در دوره  2040-2069تحت سناريوی  ،A2برای شبيهسازی (الف) دما و (ب) بارندگی

با توجه به شکل (-2الف) میتوان گفت در سناريوی  A2و
در دوره  2040-2069مدل مونتکارلو در همه ماهها در
شبیه سازی دما نسبت به مقادير مشاهداتی افزايشی را نشان
میدهد .همچنین با توجه به شکل (-3الف) میتوان گفت اين
افزايش دما برای ماههای ژوالی ،آگوست و سپتامبر بیشترين و
برای ماههای ژانويه ،فوريه و مارس کمترين هستند.
با توجه به شکل (-2ب) ،مدل مونتکارلو تحت سناريوی
 A2طی دوره پايه  2040-2069بارندگی را برخالف متغیر دما
در برخی ماهها کمتر و در برخی ماهها بیشتر از مقادير
مشاهداتی شبیهسازی نموده است .بهطورکلی میتوان گفت مدل
مونتکارلو میزان بارندگی را برای سناريوی  A2در فصل پايیز
بیشتر از مقادير مشاهداتی و در ساير فصلها کمتر از مقادير

مشاهداتی شبیهسازی نموده است.

نتايج واسنجی و صحتسنجی مدل بارش-رواناب

برای برآورد جريان سطحی رودخانه از مدل  IHACRESاستفاده
شد ،بدين منظور دما و بارندگی که از مدل مونتکارلو بدست
آمده را بهعنوان ورودی به مدل بارش-رواناب داده و رواناب
بهعنوان خروجی حاصل میشود .نتايج صحتسنجی و واسنجی
مدل در جدول ( )1نشان داده شده است .همچنین سری زمانی
جريان رودخانه تحت سناريوی انتشار  A2و طی دوره آتی
 2040-2069در شکل ( )3نشان داده شده است که نشان از
عملکرد مناسب مدل در شبیهسازی رواناب آتی دارد .فرمول
معیارهای عملکرد در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول  -1معيارهای عملکرد مدل IHACRES

)R2 (%

)RMSE (m3/s

MAE
)(m3/s

(بدون بعد) NSE

مشخصات شبیه2سازی) 𝑖𝐵𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎 ∑𝑛𝑖=1(𝐴𝑖 − 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝐴𝑖 )(𝐵𝑖 −
2
)) 𝑛𝐵 ∑𝑛𝑖=1(𝐵𝑖 − 𝐴𝑉𝐸( 𝐵𝑖 −
)
∑𝑛𝑖=1
(|𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 | ∑𝑛𝑖=1(𝐴𝑖 − 𝐵𝑖 )2
√
√∑(𝐴𝑖 − 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝐴𝑖 )2 . ∑(𝐵𝑖 − 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝐵𝑖 )2
𝑛
2
) 𝑖𝐵 ∑𝑖=1(𝐴𝑖 −
𝑛
𝑛
100
دوره واسنجی (-1990
0/66
3/37
4/98
68/4
)1971
دوره صحتسنجی
0/64
4/27
5/78
67/4
()1991-2000

که در آن = Ai ،مقادير شبیهسازی و = Bi

مقادير مشاهداتی هستند.

شکل  -3مقايسه سری زمانی جريان رودخانه تحت سناريوی  A2در دوره ( )2040-2069با دوره پايه

همانطور که از جدول ( )1پیدا است با توجه به باال بودن

کاهش برای سناريوی  A2و دوره  2040-2069نسبت به پايه

ضريب تعیین و پايین بودن میزان خطاها ،میتوان نتیجه گرفت

بهاندازه  4/33درصد خواهد بود.

که مدل  IHACRESمیتواند در شبیهسازی رواناب آينده برای

شبيهسازی جريان بلندمدت رودخانه در دوره آتی

مدل مونتکارلو عملکرد خوبی داشته باشد.

پس از انجام صحتسنجی و واسنجی برای مدل مونتکارلو در
سناريوی  A2مقايسه رواناب بلندمدت ماهانه حاصل از مدل
مونتکارلو در دوره  2040-2069با مقادير پايه انجام شده و در
شکل ( )4نشان داده شده است.

مطابق شکل ( )3که مقايسه رواناب محاسباتی حاصل از
مدل مونتکارلو را با رواناب پايه نشان میدهد ،مالحظه میشود
که میزان رواناب آتی کاهش پیدا میکند .بهطوریکه اين میزان

شکل  .4مقايسه رواناب بلندمدت ماهانه تحت سناريوی  A2طی دوره  2040 -2069با مقادير متناظر پايه
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مطابق شکل ( )4مالحظه میشود که رواناب بلندمدت
آتی تحت سناريوی  A2و در دوره  2040-2069نسبت به پايه
کاهش داشته است و اين کاهش برابر  4/33درصد میباشد.
همچنین در مقايسه تغییرات رواناب آتی نسبت به پايه در فصول
مختلف ،مشاهده میشود در فصلهای بهار ،تابستان و زمستان
میزان رواناب بلندمدت آتی کاهش و در فصل پايیز افزايش
داشته است.
شبيهسازی وضعيت منابع آب

برای مديريت منابع آب و تخصیص مقدار آب موردنیاز از نرمافزار
 WEAPاستفاده شد .برای شروع شبیهسازی با اين نرمافزار ،بعد
از انتخاب واحد و تنظیم دوره زمانی موردنظر که در تحقیق
موردنظر  1971-2000میباشد ،اجزای مختلف سامانه وارد
شدند .طبق گزارشها آب منطقهای ،منبع تأمین آب سطحی

منطقه موردمطالعه رودخانه دائمی خرمآباد هست و از آب
سطحی فقط نیازهای مربوط به تقاضای کشاورزی برآورده
می شود .همچنین برای در نظر گرفتن شرايط تغییر اقلیم و
مقايسه آن با حالت پايه ( ،)1971-2000سناريويی با نام A2-
 2040-2069تعريف شد .مدل موردنظر شامل يک منبع تولید
(آب سطحی) و يک مصرف (نیاز کشاورزی) میباشد.
با سناريوی افزايش  20درصدی نیاز آبی در آينده ،در
قسمت نتايج میتوان میزان آب اختصاص دادهشده ،تقاضای
تأمیننشده و میزان اطمینانپذيری را موردبررسی قرارداد .نیاز
آبی ،آب تخصیصی و تقاضای آب تأمین نشده بهصورت بلندمدت
ماهانه برای حال ت پايه و سناريوهای تغییر اقلیم در جدول ()2
نشان داده شده است.

جدول  -2ميزان مشخصههای مربوط به نياز آبی ،آب تخصيصی و تقاضای آب تأمينشده ماهانه بلندمدت در دورههای پايه و تغيير اقليم (ميليون مترمکعب)

مشخصهها

نیاز آبی
آب
تخصیصی
تقاضای آب
تأمیننشده

دوره
بررسی

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

می

ژوئن

ژوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

پايه

0/48

0/48

0/48

0/48

1/93

4/83

5/32

5/32

3/87

1/93

0/6

0/48

A220402069

0/58

0/58

0/58

0/58

2/32

5/8

6/38

6/38

4/64

2/32

0/72

0/58

پايه

0/48

0/48

0/48

0/48

1/93

4/83

5/26

5/21

3/87

1/93

0/6

0/48

A220402069

0/58

0/58

0/58

0/58

2/32

5/8

6/21

5/82

4/08

2/27

0/72

0/58

پايه

0

0

0

0

0

0

0/06

0/11

0

0

0

0

A220402069

0

0

0

0

0

با توجه به جدول ( )2مالحظه میشود که در پروژه
موردنظر میزان آب تخصیص دادهشده برای سناريوی تغییر اقلیم
نسبت به حالت پايه با توجه به افزايش تقاضا در حالت تغییر
اقلیم نسبت به حالت پايه ،بیشتر است .در هر دو دوره پايه و
تغییر اقلیم در ماههايی که مصرف آب افزايش و میزان جريان
کاهش میيابد ،سامانه قادر به تأمین تمام آب موردتقاضا نبوده و
درنتیجه تقاضای تأمین نشده وجود خواهد داشت اين میزان
برای سناريوی تغییر اقلیم بیشتر از حالت پايه میباشد.
همچنین مشاهده میشود در دوره پايه از اواخر فصل بهار تا
اواسط تابستان تقاضای تأمین نشده وجود دارد اما در دوره تغییر
اقلیم اين بازه طوالنیتر شده و تقاضای تأمین نشده از اواخر بهار
تا اوايل پايیز وجود خواهد داشت.
از ديگر نکات قابلتوجه ،افزايش میزان تقاضای تأمین
نشده در دوره تغییر اقلیم نسبت به پايه میباشد که در دوره
پايه بیشترين میزان تقاضای تأمین نشده  0/11مترمکعب در

0

0/16

0/56

0/56

0/05

0

0

دوره آگوست میباشد اما در دوره تغییر اقلیم اين میزان به
 0/56مترمکعب در هر دو ماه آگوست و سپتامبر میرسد که
نشان از ضرورت نیاز به مديريت صحیح منابع آب بهخصوص در
دوره آتی را دارد.
مقادير شاخص اطمینانپذيری برای حالت پايه و سناريوی
اقلیمی که از نرمافزار  WEAPبهدستآمده در جدول ( )3نشان
داده شده است.
جدول  -3مقايسه شاخص اطمينانپذيری

دوره بررسی

کشاورزی

پايه

98/61
91/39

A2-2040-2069

مطابق جدول ( )3که شاخص اطمینانپذيری حاصل از
نرمافزار  WEAPرا نشان میدهد ،مشخص میشود در هر دو
دوره پايه و تغییر اقلیم سامانه قادر به تأمین تمام تقاضا در همه
ماهها نبوده و در برخی ماهها تقاضای تأمیننشده وجود خواهد

حيات الغيب مقدم و آشفته :مديريت بهينه منابع آب سطحی ...

داشت .همچنین اطمینانپذيری سامانه در شرايط تغییر اقلیم
هشت درصد نسبت به دوره پايه کاهش خواهد داشت .بنابراين
در هر دو دوره بهخصوص دوره تغییر اقلیم با توجه به کاهش
اطمینانپذيری نسبت به دوره پايه نیاز به مديريت صحیح منابع
آب وجود خواهد داشت.

نتيجهگيری
در اين تحقیق به مديريت منابع آب سطحی حوضه رودخانه
خرمآباد تحت شرايط تغییر اقلیم با توسعه يک مدل هیبريدی
پرداخته شده است .بهمنظور بررسی پديده تغییر اقلیم از
خروجی پنج مدل  AOGCMشامل ،CSIRO-MK2
 HadCM3 ،CCSR-NIES،CGCM2و  GFDL-R30طی دوره
آتی  ،2040-2069تحت سناريوی انتشار  A2استفاده شد.
همچنین برای در نظر گرفتن عدم قطعیتهای خروجی
مدلهای  AOGCMاز رويکرد بیزی استفاده شد .بدين منظور
ابتدا خروجی مدلهای  AOGCMکوچکمقیاس شده و
وزندهی شدند ،سپس با استفاده از روش مونتکارلو تعداد 100
نمونه از تابع توزيع احتماالتی ماهانه دما و بارندگی
کوچکمقیاسشده حوضه ،تولید شدند .نتايج نشان دادند که
افزايش دمای آتی به میزان  1/93تا  3/7درجه سانتیگراد بود.
همچنین طبق مدل توسعهيافته هیبريدی میزان بارندگی در
برخی ماهها افزايش و در برخی ماهها کاهش داشت .محدوده
تغییرات بارندگی آتی حوضه بین  -17/29تا  1036/04درصد
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خواهد بود .بعد از صحتسنجی و واسنجی مدل  IHACRESبا
دادههای دما ،بارندگی و رواناب پايه  ،1971-2000با دادن
مقادير دما و بارندگی حاصل از مدل هیبريدی به مدل
 ،IHACRESمیزان جريان سطحی رودخانه در آينده به دست
آمد .نتايج کاهش میزان رواناب آتی را نسبت به مقادير پايه
نشان دادند .اين کاهش برای سناريوی  A2در دوره -2069
 2040به میزان  4/33درصد میباشد .درنهايت وضعیت منابع
آب با مدل  WEAPشبیهسازی شد و سناريوهای مختلف
موردبررسی قرار گرفت و میزان تخصیص آب در دوره پايه و
دوره تغییر اقلیم مقايسه شدند .با توجه به نتايج حاصل از مدل
 ،WEAPمیتوان نتیجه گرفت در حالت پايه در فصل تابستان
که بیشترين مقدار تقاضا برای آب در بخش کشاورزی وجود
دارد ،تمام تقاضا برآورده نمیشود و تقاضای تأمیننشده وجود
خواهد داشت .اين وضعیت در سناريوی تغییر اقلیم A2-2040-
 2069تشديد میشود .بهطوریکه مقدار تقاضای تأمیننشده
ساالنه برابر  0/17میلیون مترمکعب و در سناريوی A2-2040-
 2069برابر  1/33میلیون مترمکعب بود .با بررسی
اطمینانپذيری حاصل از نرمافزار  WEAPمشخص شد که
اطمینانپذيری سامانه در شرايط تغییر اقلیم هشت درصد نسبت
به دوره پايه کاهش داشت که نشان داد در هر دو دوره
بهخصوص دوره تغییر اقلیم با توجه به کاهش اطمینانپذيری در
شرايط تغییر اقلیم نسبت به دوره پايه نیاز به مديريت صحیح
منابع آب وجود خواهد داشت.
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