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ABSTRACT
Climate change is one of the most important factors influencing the hydrological cycle.The present study
investigate the impact of climate change on runoff and sedimentation of the Dehbar watershed for the next 30
years using statistical model, LARS-WG and conceptual hydrological model, SWAT and WEPP. First, LARSWG model was calibrated to generate future meteorological data in the basin. Then, the HadGEM2 model with
three scenarios; RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 were used to downscale meteorological data for period of 2020
to 2050. The results indicate a decrease in rainfall and an increase in temperature on the horizon of 2050. Also,
the results of SWAT model show the runoff variations for RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 scenarios which are 22.16%, -17.93% and -17.34%, respectively, and for sedimentation variations which are -4.4%, +9.4% and
+3.2%, respectively, relative to the base period. In the WEPP model by choosing the hillslop method and using
downscaled results of RCP8.5, RCP4.5 and RCP2.6 scenarios, sediment variations were estimated -6.4%,
+12.6%, and +4.8%, respectively, compared to the base period.
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اثر تغيير اقليم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدلهای  SWATو ( WEPPمطالعه موردی :حوضه
دهبار)
2
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 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 . 2گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/6/2 :تاریخ بازنگری -1398/10/16 :تاریخ تصویب)1398/10/17 :

چکيده
تغییر اقلیم یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژیک میباشد .پژوهش حاضر تاثیر پدیده تغییر اقلیم را بر
رواناب و رسوب حوضه آبخیز دهبار واقع در خراسان رضوی برای  30سال آینده و با کمک مدل آماری  LARS-WGو ابزار
ارزیابی آب و خاک  SWATو مدل پیشبینی فرسایش آبی  WEPPمورد ارزیابی قرار میدهد .ابتدا به منظور تولید دادههای
هواشناسی دوره آتی در حوضه ،مدل  LARS-WGمورد واسنجی قرار گرفت و سپس از مدل  HadGEM2و سه سناریو
 RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6برای ریز مقیاسسازی دادههای هواشناسی برای دوره  2020-2050استفاده شد .نتایج مدل
 LARS-WGحاکی از کاهش بارندگی و افزایش دما در افق  2050میباشد .نتایج مدل  SWATنیز تغییرات رواناب را برای
سناریوهای  RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6به ترتیب  -17/93 ،-22/16و  -17/34درصد و تغییرات رسوب را به ترتیب
 +9/4 ، -4/4و  +3/2درصد نسبت به دوره پایه نشان میدهد .در مدل  WEPPبا انتخاب روش دامنه و استفاده از نتایج
ریزمقیاسشده مدل گردش عمومی جو تحت سناریوهای  RCP4.5 ،RCP8.5و  ،RCP2.6تغییرات رسوب به ترتیب ، -6/4
 +12/6و  +4/8نسبت به دوره پایه برآورد شد.
واژههای کليدی :تغییر اقلیم ، LARS-WG ،رسوب ،رواناب.HadGEM2 ،

مقدمه
ارزیابی پدیده تغییر اقلیم و پیامدهای احتمالی آن بر فرآیندهای
هیدرولوژیک حوضه ،کمک فراوانی به حل چالشهای مدیران و
برنامهریزان منابع آب در دورههای آتی خواهد کرد .اثر تغییر اقلیم
بهوسیله شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی با مدل فیزیکی و
منابع بارش-رواناب مورد بررسی قرار میگیرد .مدلهای
هیدرولوژی چارچوبی را برای بررسی رابطه بین هواشناسی و
مهندسی و مدیریت منابع آب فراهم میکنند .اهمیت این موضوع
به حدی است که سازمان جهانی هواشناسی ( )WMOدر سال
 1987بر لزوم تحقیق پیرامون تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب تاکید
کرده است و پیرو آن در سال  ،1988اجالس جهانی بررسی
مشکالت احتمالی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در استرالیا برگزار
شد.
مدل  LARS-WGیکی از مدلهای مولد دادههای تصادفی
هواشناسی است که با استفاده از بارش روزانه ،تابش خورشیدی،

دمای بیشینه و دمای کمینه روزانه در یک ایستگاه تحت شرایط
اقلیم حاضر ،برای پیشبینی این پارامترها در آینده به کار میرود
( .)Sanikhani et al., 2013مبنای مدل  LARS-WGبرای مدل-
سازی طول دورههای خشک و تر ،بارش روزانه و سریهای تابش،
توزیع نیمه تجربی ( )SED1میباشد .تحقیقات مختلفی در زمینه
تغییر اقلیم صورت گرفته است که مواردی از آن به صورت زیر
بیان میشود.
) Modaresi et al. (2011در بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان
آبدهی رودخانهها نشان دادند که سناریو  B2از مدل HadCM3
مناسبترین سناریو و مدل برای حوضه آبریز گرگانرود میباشد
و در  30سال آتی کاهش حجم ساالنه آب رودخانه توسط این
سناریو پیشبینی شده است Sanikhani et al. (2013) .برای
پیشبینی تغییر اقلیم بر مبنای مدلهای گردش عمومی جو
( )GCM2و بررسی اثرات آن بر رواناب حوضه از مدل LARS-
 WGاستفاده کردند و کاهش بارش و افزایش دما را در افق 2055

* نویسنده مسئولHamedheidary666@um.ac.ir :
1. Semi-Empirical Distribution
2. General Circulation Model
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در حوضه آبریز آجیچای در استان آذربایجان شرقی گزارش
دادند Taheri Tizro et al. (2018) .با استفاده از مدل اقلیمی
 HadGEM2و سناریوی  RCP14.5از گزارش پنجم هیات بین
الدول تغییر اقلیم به ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر بیالن آب سطحی
در منطقه تویسرکان پرداختند .نتایج ارزیابی به عملکرد خوب
مدل در برآورد بارندگی و دما اشاره داشت و پیشبینی بارندگی
در  10سال آینده (چشمانداز  )2016-2025نشان از کاهش
بارندگی در بیشتر بخشهای حوضه داردAhmadi et al. (2019) .
به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش فصلی تا افق  2090در
مناطق سردسیر پرداختند .نتایج نشان داد که مدل HadGEM2-
 ESاز بین مدلهای GFDL- ،HadGEM2-ES ،BCC-CSM1.1
 MIROC-ESM ،CM3و  GISS-E2-Rاز توانایی باالتری نسبت
به دیگر مدلها برخوردار میباشد .همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد که بر اساس سناریوهای  RCP8.5و  ،RCP4.5تغییر
اقلیم بر توزیع زمانی-مکانی بارش مناطق سردسیر ایران تاثیر
خواهد داشت و آیندهای با بارش کمتر و متغیر را نشان خواهد
داد.
) Alexander and Arblaster (2017به بررسی بارشهای
حدی با استفاده از مدلهای  CMIP5پرداختند و افزایش ناچیز
بارش را در آینده میانی پیشبینی کردندIshida et al. (2017) .
نیز نشان دادند که در منطقه کالیفرنیای شمالی بر اساس مدل-
های  HadGEM2-ES ،MIROC5و  CCSM4و سناریوهای
 RCP8.5و  ،RCP4.5بارش دوره آینده تغییرات کاهشی خواهد
داشت Peng et al. (2017) .با بررسی اثرات تغییر اقلیم در فالت
لووس چین بر اساس سناریوهای واداشت تابشی نتیجه گرفتند
که بارش در آینده میانی افزایشی خواهد بود ولی در آینده دور با
کاهش و عدم قطعیت بیشتری همراه خواهد شد .تحقیقات برخی
از محققین در داخل کشور نیز نشان میدهد که بارش در دوره
آینده کاهش خواهد داشت ( Abbasi et al., 2011; Daneshfaraz
.)and Razzaghpour, 2014; Goudarzi et al., 2015
فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی
است که به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید میکند .فرسایش
خاک فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود
جدا شده و به کمک عوامل مختلفی مانند آب ،باد ،نیروی ثقل،
یخچال و انسان به مکانی دیگر حمل میشوند ( Esmaili and
 .)Abdollahi, 2010به ذرات حملشده و تجمعیافته نیز رسوب
گفته میشود .در این تحقیق از مدل هیدرولوژیکی نیمه فیزیکی

و نیمه توزیعی  2SWATو مدل توزیعی  3WEPPدر ارزیابی اثر
تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه دهبار استفاده شده است.
مدل  SWATیک شبیهساز هیدرولوژیکی ،یک مدل
پیوسته زمانی و نیمه توزیعی مکانی با پایه فیزیکی است که برای
سرویس تحقیقات کشاورزی آمریکا تهیه شد و از آن زمان بهطور
پیوسته در حال توسعه بوده است ( ;Arnold et al., 1998
 .)Neitsch et al., 2005در این مدل ،تنوع مکانی منطقه ابتدا با
تقسیم حوضه آبخیز به زیرحوضهها و سپس تقسیم زیرحوضهها
به واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی )HRUs( 4بر اساس نقشههای
خاک ،کاربری اراضی و نقشه طبقههای شیب ،بیان شده و شبیه-
سازی فرآیند بارش و رواناب برای هر یک از این واحدها به صورت
جداگانه انجام میشود ( .)Alansi et al., 2009در این مدل
ترکیبات اصلی بر اساس معادالت فیزیکی و تجربی بوده و
پارامترهای ورودی آن مقادیر متوسط روزانه بارندگی و دمای هوا
است ( .)Burns et al., 2004مدل  SWATاز معادله اصالحشده
جهانی فرسایش خاک ( )5MUSLEبرای شبیهسازی فرسایش
خاک و بار رسوب استفاده میکند و قابلیت ارائه نتایج در بازههای
زمانی ساالنه ،ماهانه ،روزانه و ساعتی را نیز دارا میباشد ( Arnold
 .)et al., 1998محققان متعددی در مطالعات خود از مدل SWAT
استفاده کردهاند Golshan et al. (2016) .در مقایسه با مدل
IHACRES؛ ) Goodarzi et al. (2012در مقایسه با مدلهای
 IHACRESو Parajuli et ( ،Kliment et al. (2008( SIMHYD
 al. (2009در مقایسه با مدل نیمه توزیعی  AnnAGNPSو
( Saleh and Du (2004در مقایسه مدل  ،HSPFمدل  SWATرا
در شبیهسازی رواناب و رسوب برتر دانستند .نتایج تحقیقات
) Naseri et al. (2018در حوضه آبخیز سد فریمانKiani et al. ،
) (2017حوضه تمر استان گلستان Hosseini et al. (2016) ،در
حوضه قرهسو استان کرمانشاه و ) Mahzari et al. (2016در حوضه
رودخانه گرگانرود بیانگر کارایی خوب مدل  SWATدر شبیه-
سازی رواناب و رسوب بود
6
در سال  1985به دلیل ناکارآمدی مدل  ، USLEاین مدل
به تدریج از فرایند مطالعات حذف و در سال  1999مدل WEPP
در قالب یک برنامه نرمافزاری کاربرپسند به عنوان جایگزینی برای
مدل جهانی فرسایش خاک توسعه پیدا کرد WEPP .به معنی
پروژه پیشبینی فرسایش آبی میباشد .مدل  WEPPیک مدل
کامپیوتری پیشرفته است که میتواند میزان فرسایش و رسوب را
بر روی دامنهها و در داخل آبراههها و حوضه آبخیز برآورد کند

1. Representative Concentration Pathways
2. Soil and Water Assessment Tool
3. Water Erosion Prediction Project

4. Hydrologic Response Units
5. Modified Universal Soil Loss Equation
6. Universal Soil Loss Equation
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( Khaleghpanah et al. (2018) .)WEPP, 1995به بررسی
کارایی مدل  WEPPدر برآورد هدررفت خاک در حوضه خامسان
کردستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدل  WEPPهدر
رفت خاک ناشی از رخدادهای طبیعی را در دامنههای مرتعی
دارای مقادیر قابل توجهی جزء سنگی ،به میزان قابل قبولی پیش-
بینی میکند Tulabi et al. (2015) .به ارزیابی کارایی مدل
 WEPPدر برآورد رسوب حوضه در منطقه سوالچای در اردبیل
پرداختند .در این تحقیق مقدار رسوب ویژه در هر یک از سه حالت
دامنه ،حوضه آبخیز و مسیرهای جریان محاسبه شد و نتایج نشان
داد که مقادیر برآورد رسوب در حالتهای دامنه و حوضه آبخیز
به مقادیر رسوب مشاهدهای نزدیکتر میباشدAhmadi et al. .
) (2008به برآورد فرسایش و رسوب به سه روش حوضه آبخیز،
دامنه و مسیر جریان در حوضه بار-اریه نیشابور پرداختند .نتایج
نشان داد که دو روش دامنه و مسیر جریان به عدد مشاهدهای
نزدیکتر بوده و برای برآورد میزان فرسایش و رسوب در منطقه
مورد مطالعه نسبت به روش حوضه آبخیز مناسبتر میباشند.
) Shen et al. (2009به مقایسه دو مدل  WEPPو SWAT
در برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز ژانگ جیا چونگ
پرداختند .نتایج نشان داد که برآورد فرسایش خاک در هر دو مدل
قابل قبول میباشد ولی مدل  WEPPنتایج بهتری به دست می-
دهد Defersha et al. (2012) .به مقایسه دو مدل  WEPPو
 EROSION 3Dدر برآورد رسوب و رواناب حوضه رودخانه مارا
در کنیا پرداختند .نتایج نشان داد که هر دو مدل ،ابزارهای مفیدی
برای برآورد رواناب و رسوب در مقیاس حوضه آبخیز میباشند.
) Tulabi (2013به مقایسه دو مدل  WEPPو  EPMدر برآورد
میزان فرسایش خاک و رسوبدهی در حوضه سوالچای استان
آذربایجان غربی پرداخت .نتایج نشان داد که مقدار رسوب
برآوردشده با استفاده از مدل  WEPPبه مقدار رسوب مشاهدهای
نزدیکتر بوده و این مدل کارایی بیشتری نسبت به مدل  EPMدر
برآورد رسوب دارد Pajoohesh (2016) .به مقایسه کارایی مدل
 WEPPو  MPSIACدر برآورد فرسایش خاک و میزان رسوب
حوضه گوجان چال نمد استان چهارمحال و بختیاری با مقدار
رسوب مشاهدهای پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که مدل
 WEPPبا داشتن  21درصد خطای نسبی در برآورد رسوب دارای
خطای کمتری نسبت به مدل  MPSIACبا  72درصد خطا می-
باشد لذا مدل  WEPPکارایی بهتری در برآورد رسوب منطقه مورد
مطالعه دارد.
حوضه دهبار بزرگترین زیر حوضه تامینکننده آب بند
گلستان میباشد که به علل مختلف مانند کاربری اراضی اشتباه و
شیب زیاد همواره در معرض فرسایش است ( Mousavi Herami

 .)et al., 2003از آنجا که تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر میزان رسوب
و رواناب خروجی حوضه دهبار مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی مطلب مذکور در دوره آتی
(با چشمانداز  30سال آینده) با استفاده از مدلهای  WEPPو
 SWATمیباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز دهبار در شهرستان طرقبه-شاندیز قرار دارد که در
بخش طرقبه و در  10کیلومتری غرب مشهد و در جنوب شهر
طرقبه واقع شده است .روستاهای کالته آهن و دهبار در داخل
این حوضه قرار دارند .وسعت حوضه دهبار مشهد 115/73
کیلومتر مربع است .مختصات جغرافیایی محدوده مطالعات بر
اساس طول و عرض جغرافیایی به ترتیب  59درجه و  13دقیقه و
 30ثانیه تا  59درجه و  24دقیقه و  13ثانیه و  36درجه و 10
دقیقه و  12ثانیه تا  36درجه و  18دقیقه و  44ثانیه است .شکل
( )1موقعیت حوضه آبخیز دهبار را نشان میدهد .متوسط بارندگی
ساالنه حوضه دهبار  342/5میلیمتر و بیشترین بارندگی ماهانه
حوضه مربوط به اسفند ماه میباشد .این دارای متوسط درجه
حرارت سالیانه  ،10/9متوسط حداقل درجه حرارت ساالنه ،4/7
متوسط حداکثر درجه حرارت سالیانه  ،17حداقل دمای مطلق
سالیانه  -22/8و حداکثر دمای مطلق سالیانه 39/1درجه
سانتیگراد میباشد.
برای انجام مطالعات هواشناسی حوضه ،از ایستگاه باران-
سجی حصار که در خروجی حوضه مورد مطالعه قرار دارد؛ برای
تعیین پارامترهای بارش و از ایستگاه تبخیرسنجی زشک که از
نظر ارتفاعی و بعد مسافت مشابه منطقه بود ،در مطالعات حرارتی
و تعیین پارامترهای مورد نیاز دیگر به عنوان معرف منطقه
استفاده شده است.
در این تحقیق از نسخه  6مدل  LARS-WGو نسخه دوم
مدل محیطی جهانی مرکز هدلی ( )HadGEM2و سه سناریو
 RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6از گزارش پنجم هیات بین الدول
تغییر اقلیم استفاده شد .برای بررسی عملکرد نتایج شبیهسازی
در این مدل از آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف (،)K-S
 Tو  Fاستفاده میشود .این آزمونها بر اساس این فرض هستند
که دادههای هواشناسی مشاهدهشده و تولیدشده ،نمونههای
تصادفی از توزیعهای موجود میباشند .این آزمونها فرض صفر را
بررسی میکنند .فرض صفر به این معنی است که هر دو توزیع
مشابه هستند و اختالف معنیداری ندارند .در این مطالعه تغییرات
متغیرها در افق  2050نسبت به دوره مبنا ( )1979-2014مورد
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بررسی قرار گرفت .سپس دادههای پیشبینیشده تحت سه
سناریو  RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6به مدلهای  SWATو

 WEPPمعرفی شد.

شکل  -1موقعيت حوضه دهبار و ايستگاههای حصار و زشک در استان خراسان رضويمدل LARS-WG

مدل SWAT

برای آمادهسازی و اجرای مدل  SWATاز نقشه و اطالعات مدل
ارتفاع رقومی ،خاک ،کاربری اراضی ،دادههای هیدرولوژیک و
هواشناسی استفاده شد .در ابتدا مدل ارتفاع رقومی به افزونه
 ArcSWAT 2012.10در نرم افزار  ArcGIS 10.3.1معرفی شد و
با اضافهکردن یک خروجی در محل ایستگاه هیدرومتری حصار،
حوضه دهبار به  10زیر حوضه تفکیک شد .با توجه به موجودبودن
دادههای مربوط به بار رسوب روزانه بین سالهای ،1979-2014
از دادههای سال  1981الی  2009برای واسنجی و از سال 2010
الی  2014برای صحتسنجی مدل استفاده شد .در این مطالعه
سه سال قبل از دوره انتخابشده برای واسنجی مدل یعنی سال-
های  1979-1981به عنوان دوره گرمکردن انتخاب و مدل از
سال  1981-2014اجرا شد ( Arnold et al., 1993; Eckhardt
 .)et al., 2003به منظور آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبار سنجی
مدل  ،SWATاز الگوریتم نیمه خوکار  SUFI-2استفاده شد
( .)Yang et al., 2008; Yesuf et al., 2016در این پژوهش جهت
ارزیابی شبیهسازیهای مدل از دو شاخص آماری ضریب تعیین1
و معیار نش-ساتکلیف  2بهره گرفته شد .سپس با معرفی سری-
های روزانه دما و بارش ریزمقیاسشده توسط مدل LARS-WG

سریهای زمانی ماهانه رواناب و رسوب حوضه دهبار در ایستگاه
هیدرومتری حصار برای دوره  2020-2050شبیهسازی شد.
مدل WEPP

پارامترهای مورد نیاز برای اجرای مدل  WEPPشامل نقشه
توپوگرافی ،3خصوصیات خاک ،عوامل اقلیمی ،مدیریت اراضی و
پوشش گیاهی میباشد .اطالعات توپوگرافی توسط نرمافزار
 GeoWEPPبه مدل وارد میشود .برداشت و مطالعه نیمرخ خاک
در این مدل به صورت افقهای ژنتیک و تا عمق  1/8متر بود .برای
ساخت ابزار 4اقلیم از نرمافزار  CLIGENاستفاده شد .اطالعات
مربوط به ابزار اقلیم از ایستگاه تبخیرسنجی زشک به دست آمد.
ابزار مدیریت اراضی شامل مجموعهای از شیوههای مدیریتی و
خصوصیات گیاه و روشهای خاکورزی مورد استفاده در منطقه
است .مدل  WEPPدر سه حالت حوضه آبخیز ،دامنه و مسیرهای
جریان میزان رسوب را برآورد میکند .پس از اجرای مدل WEPP

و انتخاب بهترین روش برآورد رسوب توسط مدل ،دادههای
ریزمقیاسشده دما و بارش تحت سه سناریو

RCP4.5 ،RCP8.5

و  RCP2.6به مدل  WEPPمعرفی و مقدار رسوب ویژه برای روش
منتخب پیشبینی شد.

تحت سه سناریو  RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6به مدل ،SWAT
)1. Coefficient of Determination (R2
)2. Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient (NSE

3. Topography Map
4. File
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نتايج و بحث
نتايج مدل LARS-WG

برای تائید روند ریز مقیاس نمایی ،نمودارهای میانگین و انحراف
معیار مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدل  LARS-WG6در

دوره آماری  1979-2014مربوط به متغیرهای بارش ،دمای
حداقل و دمای حداکثر در مقیاس ماهانه در شکلهای ( 3 ،2و
 )4ارائه شده است .همچنین مقادیر  P-Valueحاصل از آزمون t
برای پارامترهای فوق الذکر در جدول ( )1قابل مشاهده است.

شکل  -2ميانگين و انحراف معيار مقادير مشاهداتی و شبيهسازیشده بارش ماهانه

شکل  -3ميانگين و انحراف معيار مقادير مشاهداتی و شبيهسازیشده دمای حداقل ماهانه

شکل  -4ميانگين و انحراف معيار مقادير مشاهداتی و شبيهسازیشده دمای حداکثر ماهانه
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جدول  -1مقادير  P-Valueحاصل از آزمون  tبرای مقايسه ميانگينهای ماهانه بارش و حداقل و حداکثر دمای شبيهسازی و مشاهده شده

پارامتر

ماه
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

0/188

0/894

0/315

0/176

0/779

0/646

0/721

0/170

0/108

0/660

0/763

0/146

حداقل دما (درجه سانتیگراد)

0/743

0/236

0/849

0/159

0/717

0/181

0/965

0/795

0/618

0/952

0/304

0/141

حداکثر دما (درجه سانتیگراد)

0/198

0/141

0/152

0/992

0/163

0/166

0/715

0/528

0/162

0/232

0/712

0/180

بارش (میلیمتر)

با توجه به شکل ( ،)2مقادیر میانگین بارش شبیهسازی-
شده ،انطباق خوبی با مقادیر مشاهداتی دارند و بیشترین اختالف
مربوط به ماههای فوریه و آوریل میباشد .در خصوص مقادیر
انحراف معیار بارشهای ماهانه نیز بیشترین اختالف به ماههای
فوریه و مارس تعلق دارد .میانگین دمای حداقل شبیهسازیشده
نیز تطابق خیلی خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد (شکل .)3
همچنین برای دمای حداکثر نیز روندی مشابه دمای حداقل دیده
میشود که در شکل ( )4کامال مشهود است .انطباق بیشتر مقادیر
مشاهدهای و شبیهسازیشده دما نسبت به مقادیر بارش به علت
ماهیت پیوستهبودن عامل دما میباشد .در جدول ( ،)1هیچ
اختالف معنیداری بین میانگین دادههای دما و بارش تولیدشده
و دادههای مشاهداتی وجود ندارد و مدل  LARS-WGبه خوبی
توانسته است میانگینهای دما و بارش را شبیهسازی کند .به طور
معمول برای این آزمون سطح اطمینان  5درصد در نظر گرفته
شده است ،بنابراین برای  𝑃 ≥ 0.05میتوان فرض صفر را
پذیرفت.
شکل ( )5نیز بارش ماهانه در تمامی سناریوها (،RCP8.5

 RCP4.5و  )RCP2.6در افق  2050را در هفت ماه ابتدای سال
کمتر از میزان بارش ماهانه در دوره پایه نشان میدهد ولی برای
پنج ماه دوم سال افزایش بارش مشاهده میشود .با توجه به نتایج
تمامی سناریوهای مدل اقلیمی ،میزان بارش افت خواهد کرد .از
این رو به نظر میرسد ترسالی طوالنیمدت در منطقه رخ ندهد
بلکه در بیشتر سالها خشکسالی بدون تغییر و یا با تغییرات قابل
چشمپوشی دیده شود .کاهش بارندگی و برهم خوردن توزیع
زمانی بارش در نتایج )Sanikhani et ،Modaresi et al. (2011
)Ahmadi et al. (2019) ،Taheri Tizro et al. (2018) ،al. (2013
نیز دید میشود .در تحقیقاتی نظیر ) Farmanbar et al. (2018و
) Kaboosi and Kordjazi (2017افزایش بارندگی نیز گزارش
شده است .این اختالف میتواند ناشی از تفاوت ویژگیهای
فیزیکی و اقلیمی حوضههای مورد مطالعه باشد .در شکل ( )6نیز
اختالف دما در سالهای 2020تا 2050تحت سناریوهای مختلف
نسبت به دوره پایه را نشان میدهد .با توجه به این اشکال ،به طور
کلی پیشبینی میشود که در افق 2050دما به طور متوسط
نسبت به دوره پایه افزایش یابد.

شکل  -5ميانگين بارش ماهانه در سال های  2020تا  2050به ازای سناريوهای مختلف در مقايسه با دوره پايه
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(ب)

(الف)

شکل  -6ميانگين (الف) دمای حداقل و (ب) دمای حداکثر در سال های  2020تا  2050به ازای سناريوهای مختلف در مقايسه با دوره پايه

واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT

برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATدر ابتدا با استفاده از
نرمافزار  SWAT_CUPپارامترهایی که تاثیر بیشتری بر دبی و
رسوب خروجی از حوضه داشتند ،مشخص شدند .آنالیز حساسیت
بر روی  27متغیر برای دبی و  14متغیر برای رسوب انجام شد.
نتایج حاصل از انجام تحلیل حساسیت برای رواناب و رسوب در

جدول ( )2نشان داده شده است .در این جدول درجه تاثیر
پارامترهای مهم در شبیهسازی دبی و رسوب خروجی از زیر
حوضهها با مقادیر  P-Valueو  T-Statمشخص شده است .هر
متغیر که مقدار قدر مطلق  T-Statبیشتری داشته و همچنین
مقدار  P-Valueآن نزدیک صفر باشد ،تاثیر بیشتری بر روی دبی
و رسوب دارد.

جدول  -2نتايج تحليل آناليز حساسيت مدل و مقادير  T-Statو  p-Valueمربوط به پارامترهای منتخب رواناب و رسوب

نام پارامتر

توضیحات

واحد

T-Stat

P-Value

r__CN2.mgt

شماره منحنی نفوذ در شرایط متوسط رطوبتی

بدون بعد

5/27

0/00

v__SMFMX.bsn

عامل ذوب برف در  21جوالی

میلیمتر بر درجه در روز

4/44

0/00

v__ALPHA_BF.gw

ضریب عکس العمل جریان آب زیرزمینی

بدون بعد

3/88

0/00

بدون بعد

2/76

0/00

v__CH_N2.rte

ضریب مانینگ آبراهه اصلی

بدون بعد

2/68

0/01

v__PRF.bsn

ضریب تصحیح میزان پیک رسوب در روندیابی کانال اصلی

بدون بعد

1/93

0/05

v__SPCON.bsn

پارامتر خطی برای محاسبه حداکثر مقدار رسوب

بدون بعد

1/89

0/06

v__ESCO.hru

ضریب تصحیح تبخیر از خاک

بدون بعد

1/51

0/16

v__SPEXP.bsn

نمای رابطه انتقال رسوب

بدون بعد

1/47

0/13

r__OV_N.hru

ضریب مانینگ برای جریان سطحی

بدون بعد

1/45

0/15

v__TIMP.bsn

ضریب تاخیر دمای توده برف

بدون بعد

1/35

0/18

r__SOL_AwC(1).sol

ظرفیت آب قابل دسترس خاک در الیه سطحی

میلیمتر آب بر میلیمتر خاک

1/33

0/27

v__CH_K2.rte

هدایت هیدرولیکی آبراهه اصلی

میلیمتر بر ساعت

0/86

0/39

r__SOL_K (1).sol

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در الیه سطحی

میلیمتر بر ساعت

0/82

0/42

v__GW_DELAY.gw

زمان تاخیر نفوذ آب به سطح ایستابی

روز

0/73

0/47

r__USLE_K(1).sol

عامل فرسایش پذیری خاک ( )Kدر

USLE

پس از آن ،مدل با دادههای دبی و بار رسوب ماهانه ایستگاه
هیدرومتری حصار واسنجی و اعتبارسنجی شد .نتایج این بخش
در جدول ( )3ارائه شده است .پس از اطمینان از کارایی مدل،
دادههای ریزمقیاسشده توسط مدل  LARS-WGتحت سه

سناریو  RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6به مدل  SWATمعرفی
شد .شکلهای ( 7و  )8نشاندهنده افزایش رواناب و رسوب در
پنج ماه انتهای سال نسبت به نیمه اول میباشد .نتایج نشاندهنده
کاهش رواناب و افزایش رسوب برای سناریوهای

RCP4.5

و
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 RCP2.6در دوره آتی نسبت به دوره پایه میباشد .برای سناریو
 RCP8.5کاهش رواناب و رسوب پیشبینی شده است .در جدول

( )4درصد تغییرات رواناب و رسوب در دوره آتی نسبت به دوره
پایه برای هر سه سناریو اقلیمی مشاهده میشود.

جدول  -3معيارهای ارزيابی مدل  SWATبرای دوره واسنجی و اعتبارسنجی

متغیر
رواناب
رسوب

P-Factor

R-Factor

0/97 0/95 1981-2009

0/68

0/45

اعتبار سنجی 0/92 0/68 2010-2014

0/57

0/28

0/89 0/62 1981-2009

0/41

1/54

اعتبار سنجی 0/87 0/71 2010-2014

0/45

1/31

دوره آماری

دوره
واسنجی
واسنجی

R2

NSE

جدول  -4ميزان درصد تغيير ميانگين رواناب و رسوب دوره آتی نسبت به دوره پايه

متغیر

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

رواناب

-17/3

-17/9

-22/16

رسوب

3/2

9/4

-4/4

شکل  -7ميانگين رواناب ماهانه دوره پايه و دوره آتی

شکل  -8ميانگين رسوب ماهانه دوره پايه و دوره آتی

کاهش میزان رواناب که در نتیجه کاهش میانگین ماهانه
بارندگی میباشد ،توسط محققانی همچون Mansouri et al.
) (2015و ) Naseri et al. (2016نیز گزارش شده است .افزایش

رسوب در کنار کاهش رواناب میتواند به دلیل افزایش بارشهای
حدی در حوضه باشد .افزایش شدت بارشهای حداکثر با وجود
کاهش بارش ساالنه در تحقیق )Heidari and Khazaei (2018
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نیز دیده میشود.
برآورد رسوب با مدل WEPP

عوامل مورد نیاز مدل  WEPPشامل اقلیم ،خاک ،مدیریت،
توپوگرافی و آبراهه است .جدولهای ( 5و  )6به ترتیب نتایج
آزمایشات انجامشده و متغیرهای محاسبهشده برای ابزار خاک
میباشند .در جدول ( )7دادههای مورد نیاز ابزار اقلیم که شامل
اطالعات بارندگی و دمای منطقه میباشد ،مشاهده میشود .پس
از آمادهسازی سایر دادههای مورد نیاز برای اجرای مدل WEPP
در نهایت مقادیر فرسایش و رسوب به دست آمد .جدول ( )8نتایج
محاسبات را نشان میدهد.
برای بررسی صحت پیشبینیهای انجامشده ،از دادههای
ایستگاه هیدرومتری حصار (دوره آماری  36ساله) استفاده شد.
اطالعات این ایستگاه شامل دادههای روزانه دبی (مترمکعب بر
ثانیه) و دادههای موردی رسوب (تن در روز) بود .برای ترسیم
منحنی سنجه رسوب از روش متوسط دستهها با ضریب FAO

اصالحشده استفاده شد .شکل ( )9نمودار سنجه رسوب حوضه
آبخیز دهبار را نشان میدهد .با توجه به این نمودار ،مقدار رسوب
مشاهدهای  2/14تن در هکتار در سال برای هر هکتار محاسبه
شد.
مقایسه نتایج حاصل از سه حالت حوضه آبخیز ،مسیرهای
جریان و دامنه با رسوب مشاهدهای حوضه آبخیز دهبار بیانگر این
است که حالت دامنه به مقدار رسوب مشاهدهای (با  12/2درصد
اختالف) نزدیکتر بوده و نتایج قابل قبولتری را ارائه میدهد.
روش منتخب ) Tulabi et al. (2015دامنه و حوضه آبخیز و
) Ahmadi et al. (2008دامنه و مسیر جریان بوده است و در این
مطالعه بعد از دامنه ،روش مسیر جریان نزدیکترین برآورد به
دادههای مشاهداتی را داشت .سپس با معرفی دادههای
ریزمقیاسشده توسط مدل  LARS-WGتحت سه سناریو
 RCP4.5 ،RCP8.5و  RCP2.6به مدل  ،WEPPمقدار رسوب با
روش دامنه برای دوره  2020-2050محاسبه شد (جدول .)9

جدول  -5عوامل اندازهگيریشده برای ابزار خاک

شماره پروفیل عمق (میلیمتر) ماسه ()%
1

2
3

4

5
6

7

8
9
10

رس ()%

مواد آلی ()%

ظرفیت تبادل کاتیونی ()meq/100gr

سنگریزه ()%

250

34

28

0/75

7/68

23

350

38

23

0/63

6/85

25

550

39

23

0/61

6/71

28

200

48

26

0/46

5/69

45

400

51

20

0/39

5/20

51

80

62

12

0/46

5/65

32

280

62

10

0/12

3/32

33

200

38

20

1/36

11/83

35

500

33

25

0/89

8/63

30

700

35

30

0/97

9/19

32

100

54

24

0/48

5/82

38

220

59

22

0/32

4/72

46

420

46

14

0/93

8/87

40

780

48

15

0/88

8/53

44

300

52

18

0/597

6/61

43

500

51

29

0/52

6/11

39

700

36

36

0/47

5/79

21

170

55

26

0/71

7/40

36

240

45

17

0/36

4/98

42

210

44

19

0/63

6/83

31

390

39

31

0/57

6/46

23

230

58

17

0/76

7/72

41

430

37

26

0/29

4/53

37
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جدول  -6عوامل محاسبهشده برای ابزار خاک

شماره
پروفیل

بافت خاک

آلبیدو
()%

سطح اشباع
اولیه ()%

فرسایش پذیری بین
شیاری ()kg*s/m4

فرسایش پذیری
شیاری ()s/m

تنش برشی
بحرانی ()N/m2

جریان هیدرولیکی
موثر()mm/hr

1

Clay Loam

0/22

27/06

1645658

0/0015

2/1233

12/58

2

Clay Loam

0/37

29/44

1687022

0/0018

2/5436

13/25

3

Sandy Loam

0/32

18/97

2836485

0/0008

3/2015

23/84

4

Loam

0/15

26/05

1637020

0/0010

1/0364

15/17

5

Sandy Clay
Loam

0/43

20/41

3167076

0/0013

3/5178

22/19

6

Loam

0/13

24/23

1654766

0/0011

1/5842

18/48

7

Loam

0/16

25/32

1610400

0/0070

1/0258

12/78

8

Sandy Clay
Loam

0/39

18/15

4460512

0/0021

4/2658

20/67

9

Loam

0/12

21/59

1737952

0/0012

1/9854

15/66

10

Sandy Loam

0/35

14/87

2549578

0/0005

2/9587

22/91

جدول  -7عوامل محاسبهشده برای ابزار اقليم

پارامتر

J an

Feb

Mar

Apr

May

J un

J ul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

A

1/35
0/81
0/88
0/57
0/2
-11/26
5/44
16/13
3/51

1/45
1/04
1/30
0/62
0/27
-9/78
4/83
19/09
2/66

2/19
1/10
0/28
0/63
0/29
-4/64
3/53
25/08
2/97

1/65
1/20
1/16
0/57
0/27
1/62
2/78
31/24
2/21

1/06
0/90
1/83
0/52
0/23
6/74
3/48
34/77
2/20

0/18
0/34
3/20
0/54
0/06
12/30
2/85
38/46
1/71

0/05
0/11
2/95
0/56
0/02
15/21
2/31
39/23
1/69

0/03
0/07
1/99
0/70
0/01
12/54
2/97
38/29
1/73

0/10
0/23
2/71
0/61
0/02
7/10
2/56
36/08
1/97

0/35
0/47
1/58
0/49
0/09
0/57
3/40
31/51
2/51

0/68
0/57
1/34
0/52
0/14
-3/61
2/82
24/58
2/95

1/02
0/74
0/77
0/53
0/19
-8/38
4/15
19/26
3/23

B
C
D
E
F
G
H
K

 :Aمیانگین بارش ماهانه (اینچ) :B ،انحراف معیار بارندگی ماهانه :C ،ضریب چولگی بارندگی ماهانه :D ،احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز مرطوب:E ،
احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز خشک :F ،میانگین دمای حداقل (درجه سانتیگراد) :G ،انحراف معیار دمای حداقل :H ،میانگین دمای حداکثر ( درجه
سانتیگراد) و  :Kانحراف معیار دمای حداکثر.
جدول  -8آمار مشاهدهای رسوب و مقادير برآوردشده توسط مدل WEPP

پارامترها

روشهای مدل WEPP

حوضه آبخیز مسیرهای جریان

دامنه

مشاهدهای

رسوب ویژه ()t/ha/yr

0/38

2/57

1/88

2/14

رسوب کل ()t/yr

4443/2

29746/9

21733/1

24780/4

قدر مطلق خطای نسبی

82/1

20/1

12/2

----
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شکل  -9منحنی سنجه رسوب حوضه آبخيز دهبار
جدول  -9مقادير برآورد شده توسط مدل  WEPPدر دوره آتی با روش دامنه

پارامترها

روش دامنه
RCP8.5

RCP4.5

RCP2.6

2/00

2/41

2/24

رسوب ویژه ()t/ha/yr
رسوب کل ()t/yr

25945/1 27878/0 23169/7

درصد تغییر

در مدل  WEPPسناریوهای  RCP2.6و  RCP4.5دارای
افزایش و سناریو  RCP8.5دارای کاهش مقدار رسوب است .نتایج
این مدل همانند مدل  SWATنشاندهنده افزایش میزان بار
رسوبی در افق  2050میباشد .در پژوهش )Wang et al. (2018
که در منطقه پر باران و سردسیر انجام گرفت ،به افزایش بارندگی
و کاهش میزان فرسایش اشاره شد لذا تفاوت اقلیم ،کاربری
اراضی ،خاک و توپوگرافی ،باعث ایجاد اختالف در میزان فرسایش
و رسوب در حوضههای متفاوت میشود.

نتيجهگيری
در این پژوهش اثرات تغییر اقلیم بر رسوب و رواناب در حوضه
دهبار در دوره  2020الی  2050مورد بررسی قرار گرفت .جهت
ریزمقیاس نمایی متغیرهای اقلیمی مدل  HadGEM2از نسخه
ششم مدل آماری  LARS-WGتحت سناریوهای ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5استفاده شد و تغییرات بارندگی و درجه
حرارت به عنوان دو متغیر معرف اقلیم بررسی شد .در کلیه
سناریوها ،دمای حداقل و دمای حداکثر در دوره 2020-2050
نسبت به دوره پایه افزایش پیدا کرد .از اثرات منفی افزایش دما،
کاهش متوسط میزان بارندگی و همچنین تغییر زمان بارندگی از
فصلهای پر اهمیت بهار و زمستان به تابستان و پاییز میباشد.
برای شبیهسازی رواناب و رسوب حوضه آبخیز دهبار از مدل
 SWATاستفاده شد .واسنجی ،آنالیز حساسیت و اعتبارسنجی
این مدل در نرمافزار  SWAT_CUPانجام شد .همچنین مقایسه

-6/4

12/6

4/8

نتایج حاصل از سه حالت موجود در مدل  WEPPبا رسوب
مشاهدهای حوضه آبخیز دهبار ،نشاندهنده این بود که روش
دامنه به مقدار رسوب مشاهدای نزدیکتر است .با جایگذاری داده-
های خروجی مدل  HadGEM2تحت سناریوهای ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5در مدلهای  SWATو  ،WEPPبرآورد
رواناب و رسوب در افق 2050انجام پذیرفت و در دو سناریوی
 RCP2.6و  RCP4.5افزایش مقدار رسوب با وجود کاهش رواناب
مشاهده شد .افزایش مقدار رسوب در نقطه خروجی حوضه علی-
رغم کاهش بارندگی و رواناب ،نشاندهنده بارشهای کوتاهمدت
با شدت زیاد بوده که باعث افزایش ایجاد شرایط سیالبی میشود.
با قرارگیری حوضه دهبار در میان دو حوضه مایان و جاغرق که
تامین کنندگان آب بند گلستان هستند و تعمیم نتایج حوضه
دهبار به این دو حوضه ،بایستی راهکارهای مناسب جهت مقابله
احتمالی و یا سازگاری با تغییر اقلیم مانند احداث بندهای گابیونی
و رسوبگیر مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان اجرائی
شوند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از نقطه نظرات سازنده داوران محترم که در ارتقای
کیفیت مقاله نقش موثری ایفا کردند صمیمانه قدردانی می شود.
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