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ABSTRACT
Given the changes in rainfall and temperature of the regions in recent decades due to global warming, it is
necessary to study the temporal changes of sediment in rivers. In the present study, the changes of sediment
entering the reservoir of Torogh dam under the influence of the climate change phenomenon were evaluated
using the data of the base period (1980-2000) in the period 2076-2056. In this regard, the output of five climate
models BCC-CSM-1-1, GFDL-ESM2M, IPSL-CS5A-IR, MICRO-ESM-CHEM, and MRI-CGCM3 and their
group implementation under two emission scenarios RCP2.6 and RCP8.5. The IHACRES Rainfall-runoff
model was used to simulate the inflow to the dam reservoir, and the sediment measurement curve was used to
evaluate sediment changes. The results of flow simulation in the baseline period (1980-2000) indicated that the
IHACRES model has a good ability to simulate monthly flow in the study basin. The results of reviewing
different climate change scenarios showed that the amount of rainfall in the next period compared to the base
period under the RCP2.6 scenario would increase by 7.25%, and under the RCP8.5 scenario will decrease by
1.24%. Both scenarios jointly predicted an upward trend for the average temperature. But the slope of this
increase under the RCP8.5 scenario was greater than RCP2.6. The results showed that due to changes in Rainfall
and temperature, the amount of discharge in the next period compared to the base period under the RCP2.6
scenario will increase by 13.63% and under the RCP8.5 scenario will decrease by -22.55%. Also, this study
showed that the rate of annual changes in suspended sediment load to the Torgh Dam reservoir in the future
period compared to the base period under RCP2.6 scenario will increase by 11.58 percent and under RCP8.5
scenario will decrease by -25.32 percent. Therefore, predicting the amount of sediment entering the dam
reservoir is strongly a function of the scenario under study.
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پيشبينی تغييرات رسوب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل بارش-رواناب  IHACRESتحت تأثير پديده
تغيير اقليم (مطالعه موردی :سد طرق)
1

سهيال سيفی ،1سعيدرضا خداشناس ،*1ابوالفضل مساعدی

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/3/19 :تاریخ بازنگری -1400/6/9 :تاریخ تصویب)1400/6/22 :

چکيده
با توجه به تغییراتی که در مقدار بارندگی و دمای مناطق طی دهههای اخیر به دلیل گرمایش جهانی اتفاق افتادهاست،
بررسی وضعیت تغییرات زمانی رسوب انتقالی در رودخانهها ضروری میباشد .در تحقیق حاضر تغییرات رسوب ورودی به
مخزن سد طرق تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم با استفاده از دادههای دوره پایه ( )1980-2000در دوره  2056-2076مورد
ارزیابی قرار گرفت .در این راستا از برونداد پنج مدل اقلیمی ،IPSL-CS5A-IR ،GFDL-ESM2M ،BCC-CSM-1-1
 MICRO-ESM-CHEMو  MRI-CGCM3و اجرای گروهی آنها تحت  2سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5استفاده
شد .جهت شبیهسازی جریان ورودی به مخزن سد نیز از مدل بارش-رواناب  IHACRESو جهت ارزیابی تغییرات رسوب از
منحنی سنجه رسوب استفاده گردید .نتایج شبیهسازی جریان در دوره پایه ( )1980-2000حاکی از آن بود که مدل
IHACRESتوانایی خوبی در شبیهسازی جریان ماهانه در حوضه مورد مطالعه دارد .نتایج بررسی سناریوهای مختلف
تغییراقلیم نشان داد که میزان بارش در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی  RCP2.6به میزان  7/25درصد افزایش
و تحت سناریوی  RCP8.5به میزان  1/24درصد کاهش مییابد .هر دو سناریو به طور مشترک روندی افزایشی را برای
دمای متوسط پیشبینی کردند .اما شیب این افزایش تحت سناریوی  RCP8.5بیشتر از  RCP2.6بود .نتایج نشان داد که
با توجه به تغییرات بارش و دما ،مقدار دبی در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی  RCP2.6افزایشی معادل 13/63
درصد و تحت سناریوی  RCP8.5کاهشی معادل  -22/55درصد خواهد داشت .همچنین این تحقیق نشان داد که میزان
تغییرات ساالنه بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی  RCP2.6افزایشی
معادل  11/58درصد و تحت سناریوی  RCP8.5کاهشی  -25/32درصد خواهد داشت.
واژههای کليدی :حوضه آبریز سد طرق ،رسوب معلق ،رواناب ،تغییر اقلیم.IHACRES ،

مقدمه
رویکرد توسعه پایدار با حفظ و مدیریت منابع سهگانه آب ،خاک
و پوششگیاهی در حوضههای آبریز ممکن میشود .تغییرات
اقلیمی در بعﻀی موارد میتواند منجر به ایجاد تغییر در میزان،
شدت و پراکنش بارندگیها شده ،که عﻼوه بر تاثیر بر منابع آب،
موجب افزایش میزان فرسایش خواهد شد .فرسایش خاک طی
ﭼند دهه اخیر بهعنوان یکی از مهمترین مساﺋل اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی جهان مطرح بودهاست .رسوب و
فرسایش هر ﭼند که میتوانند به صورت طبیعی رخ دهند ،اما
توسط فعالیتهای انسانی نﻈیر جنگلتراشی ،ﭼرای بیش از حد
دامها و مدیریت کشاورزی ناپایدار تشدید میشوند .این فرآیندها
سبب تخریب منابع طبیعی و نشست رسوب در مزارع ،دشتهای
ساحلی و سیﻼبی و سدها میشود .گرم شدن زمین و تاثیر آن بر
ﭼرخه آب مسﺌلهای است که امروزه تمام دانشمندان علومجوی
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بر روی آن اتفاق نﻈر دارند .بر اساس یکی از نﻈریههای موجود،
بخشی از دالیل تغییراقلیم در دورههای آماری ،مربوط به
فعالیتهای بیرویه انسان و بهویژه فعالیتهای صنعتی و افزایش
گازهای گلخانهای است .مدلهای گردش عمومی و مطالعات انجام
شده بیانگر افزایش درجه حرارت به میزان  1الی  2درجه
سلسیوس و افزایش بارندگی ،به میزان  3الی  15درصد هستند.
اما به دلیل الگوی غیریکنواخت توزیع ،در مناطق خشک و
نیمهخشک ،کاهش بارندگی و در مناطق مرتفع و مرطوب افزایش
بارندگی مشاهده میشود ( .)IPCC,1995افزایش دما باعث
افزایش تبخیر از سطوح مرطوب میشود ،ضمن آنکه هوای گرم
قادر به نگهداری رطوبت بیشتر نیز میباشد .با افزایش رطوبت در
اتمسفر ،رخدادهای بارش باران و برف در بعﻀی مناطق شدیدتر
شده و پتانسیل وقوع سیﻼب افزایش مییابد .باتوجه به اینکه
مقدار رطوبت در خاک برای تبخیر کم و یا ناﭼیز میباشد ،میزان

(علمی  -پژوهشی)

بازتابش خورشیدی از سطﺢ خاک بیشتر شده که این نیز به شدت
و مدت گرم شدن میافزاید .بهطور کلی میتوان گفت تغییرات
اقلیمی ،بر مقدار رطوبت خاک ،تغﺬیه آبهای زیرزمینی ،فراوانی
سیﻼب و وقوع خشکسالی در مناطق مختلف تاثیرگﺬار است
( .)Chiew et al,1995مطالعات متعددی به بررسی و شبیهسازی
تاثیر تغییرات اقلیمی بر آورد حوضههای آبریز پرداختهاند .در
بسیاری از این مطالعات ،دادههای ریز مقیاس شده اقلیمی به
عنوان ورودیهای مدل کالیبره شده هیدرولوژیکی به این مدلها
معرفی شده و تاثیرات احتمالی تغییر اقلیم بر آورد دبی و رسوب
حوضههای آبریز بررسی شدهاست (.)Mosaffaie، 2016
) Sohrabian et al. (2015اثرات تغییر اقلیم بر شرایط
هیدرولوژیکی حوضه آبریز گالیکش را با استفاده از مدلسازی
هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار دادند .آنها در این پژوهش از
مدل بارش-رواناب  IHACRESو مدل اقلیمی ( Hadcm3تحت
سناریوهای A2 ،A1Bو )B1استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد
که در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی  2011-2030دما و
بارندگی نسب به دوره پایه ( )1985-2010به ترتیب افزایش و
کاهش خواهد یافت .در نهایت مدل  IHACRESنیز نشان داد که
رواناب در دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی در هر سه سناریو
به ترتیب به میزان  4/43 ،6/37و  7/94متر مکعب در ثانیه کاهش
پیدا کرده ،که نشان از تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه در دوره
آتی دارد.
) Ghorbani et al. (2016اثر پدیده تغییر اقلیم را بر روند
دبی ماهانه رودخانه حوضه آبریز گالیکش را مورد بررسی قرار
دادند .در این مطالعه دما و بارش برای دوره اقلیمی آتی (-2030
 )2011بر اساس مدل گردش عمومی جو  HADCM3توسط مدل
مولد داده تحت سناریوهای مختلف اقلیمی تولید و به عنوان
ورودی مدل واسنجی شده  IHACRESبه منﻈور شبیهسازی دبی
برای دورههای اقلیمی آینده وارد شد .نتایج ایشان نشان داد که
در منطقه مورد مطالعه تحت سناریوهای مختلف دمای هوا در
ماههای مختلف سال افزایش پیدا میکند ،اما متوسط مجموع
بارش ساالنه کاهش مییابد .همچنین دبی در فصل بهار و نیمه
اول سال بدون روند و در دیگر فصلهای سال و نیمه دوم سال
دارای روند کاهشی میباشد.
در پژوهشی با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRES
و سه مدل اقلیمی HADCM3، MPEH5و ( IPCM4تحت دو
سناریوی  A1و  )B1به ارزیابی تغییرات رواناب حوضه آبریز سد
اکباتان در همدان تحت تأثیر تغییرات اقلیمی پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که دما و بارش تحت هر دو سناریوی مورد بررسی
در دوره ( 2045-2065نسبت به دوره پایه  )1983-2010به
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ترتیب افزایش و کاهش مییابد .به دنبال این تغییرات رواناب در
دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی در هر دو سناریوی  A1و B1
به ترتیب به میزان 17/2و  19/4درصد کاهش مییابد ( Nazari
.)et al,2016
) Li et al. (2016در پژوهش خود به بررسی تأثیر پدیده
تغییر اقلیم بر دبی حوضه آبریز بزرگ واقع در انتاریوی کانادا
پرداختند .آنها در این تحقیق از مدل هیدرولوژیکی  HIMو مدل
اقلیمی  PRECISتحت دو سناریو  A2و  B2استفاده کردند .نتایج
ایشان نشان داد که در حوضه مورد مطالعه ،دما در دوره آتی
( )2071-2100نسبت به پایه ( )1972-2006افزایش و میزان
بارش در دوره آتی نسبت به دوره پایه در فصل زمستان و بهار
افزایش و در فصل تابستان کاهش مییابد .به دنبال این تغییرات
میزان آب در دسترس در حوضه آبریز مورد مطالعه در دوره آتی
نسبت به دوره پایه در فصل زمستان افزایش و در فصل تابستان
کاهش مییابد.
) Adem et al. (2016با استفاده از مدل هیدرولوژیکی
 SWATو مدل اقلیمی  HADCM3تحت دو سناریو  A2و B2
تأثیر تغییر اقلیم بر میزان رسوب در باالدست حوضه آبریز Blue
 Nileواقع در اتوپیا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان
داد که میزان رسوب در سه دوره آتی -2070 ،2011-2040
 2041و  2071 -2099تحت سناریو  A2بهترتیب به میزان
 16/3 ،11/3و  21/3درصد و تحت سناریو  B2بهترتیب به میزان
 14/3 ،11و  11/3افزایش مییابد .افزایش رسوب به دلیل افزایش
جریان رودخانه تحت تأثیر تغییر اقلیم در همه دوره زمانی آینده
بودهاست.
) Zare et al. (2017به بررسی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم
و کاربری اراضی بر سرعت فرسایش در حوضه آبریز کسیلیان واقع
در شمال ایران با استفاده از مدل فرسایش  RUSLEپرداختند.
آنها در این پژوهش از سه سناریو با در نﻈر گرفتن تغییرات بارش
در دوره آینده ( )2011-2030نسبت به دوره پایه (-2010
 )1991به این ترتیب استفاده کردند :افزایش بارش به میزان 10
درصد ،کاهش بارش به میزان  10درصد و عدم تغییر بارش .نتایج
آنها نشان داد که میزان فرسایش تحت هر سه سناریو در دوره
آینده افزایش خواهد یافت.
) Ghazavi et al. (2019در پژوهش خود به بررسی تاثیر
تغییرات اقلیمی آینده بر آورد رسوب معلق حوزه آبخیز شهرکرد
پرداختند .دراین راستا ابتدا مدل پیوسته نیمه توزیعی SWAT
برای دوره پایه 2002-2010مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار
گرفت .سپس جهت ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
بر آورد رسوبات معلق حوضه در دوره  2046-2065میﻼدی داده
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انتشار A2،A1B

های مدل اقلیمی  HadCM3تحت سناریوهای
و  B1برای منطقه ریزمقیاس شد .در ادامه دادههای اقلیمی
ریزمقیاس شده به مدل  SWATمعرفی و تغییرات رسوب در دوره
آتی و در پایههای زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
سناریوی اقلیمی دما و بارش مدل  HadCM3نشان داد که در
دوره  2046-2065دمای منطقه در ماههای مختلف بین  1/1تا
 2/6درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت.
بارش نیز بجز در ماههای کم بارش ،تغییری بین  18تا - 30
درصد خواهد داشت که میتواند بر مقدار کلی آورد رسوب حوزه
آبخیز اثرگﺬار باشد .در هر سه سناریو در دوره 2046-2065
کاهش رسوب در مقایسه با رسوب مشاهداتی برای ماههای فوریه،
مارس و می و افزایش رسوب برای سایر ماههای سال برآورد شد.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که فعالیتهای انسان
همراه با تغییرات اقلیمی باعث تغییر در ﭼرخه هیدرولوژیکی شده
و این امر خود میزان فرسایش و رسوب را در حوضههای آبخیز
تحت تاثیر قرار دادهاست .وقوع سیلهای با شدت باال ،گرما و
سرماهای بیموقع ،تکرار بیشتر خشکسالیها ،باال آمدن سطﺢ آب
دریاها ،کاهش ضخامت الیه ازن ،گرم شدن جهانی هوا و ذوب
شدن یخهای داﺋمی از جمله مواردی است که بحث تغییر اقلیم را
در دهه جاری در جهان بیشتر مطرح کردهاست .پژوهشهای
متعددی در زمینه تاثیر پدیده تغییراقلیم بر جریان در حوضههای
مختلف در ایران انجام شدهاست ،اما حوضه آبریز سد طرق جزو
مناطقی است که به شبیهسازی جریان با استفاده از مدل بارش-
رواناب  IHACRESو بررسی پدیده تغییر اقلیم با استفاده از
اجرای گروهی پنج مدل اقلیمی تحت سناریوهای گزارش پنجم
هیﺌت بینالدول تغییر اقلیم ( )IPCCپرداخته نشدهاست.
همچنین پژوهشهای محدودی در زمینه بررسی تأثیر پدیده
تغییر اقلیم بر رسوب انجام شدهاست .از این رو در این پژوهش به
شبیهسازی جریان ورودی به مخزن سد طرق با استفاده مدل
بارش-رواناب  IHACRESو همچنین بررسی تأثیر پدیده تغییر
اقلیم بر جریان و در نتیجه رسوب ورودی به مخزن سد طرق با
استفاده از پنج مدل اقلیمی و اجرای گروهی آنها پرداخته خواهد
شد .اهداف اصلی در این پژوهش عبارتند از )1 :برآورد تغییرات
جریان ورودی به مخزن سد طرق تحت تاثیر تغییرات بارش و دما
 )2برآورد تغییرات میزان رسوب ورودی به مخزن سد طرق تحت
تاثیر تغییرات جریان ورودی به مخزن سد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضهآبریز سد طرق در شمال شرق ایران و در  25کیلومتری

جنوب شرق مشهد بین عرض جغرافیایی شمالی  36درجه و 15
دقیقه تا  36درجه و  17دقیقه و طول جغرافیایی  59درجه و
 18دقیقه تا  59درجه و  36دقیقه واقع شدهاست .منطقه مورد
مطالعه دارای مساحت  165کیلومترمربع میباشد .سد طرق سدی
بتنی و دو قوسی است که حجم مفید آن  35میلیونمترمکعب
است .از مخزن این سد به عنوان سازه تنﻈیم سیﻼب فصلی و
همچنین برای آبیاری  1700هکتار اراضی کشاورزی پاییندست
سد طرق استفاده میشود .این سد در سال  1367با هدف تامین
حقآبه پاﺋین دست و همچنین تأمین بخشی از آب شرب شهر
مشهد مورد بهرهبرداری قرار گرفت .رودخانه طرق مهمترین
رودخانه داﺋمی در بخش جنوبی مشهد است و از کوههای شمالی
بینالود سرﭼشمه میگیرد و یکی از سرشاخههای کشفرود
میباشد .رودخانههای فصلی نیز از جمله رودخانه اردمه در طول
فصل زمستان و بهار که میزان بارندگی حداکثر است ،جاری
میشود .پوششگیاهی حوضه شامل مراتع نیمهمتراکم و متراکم،
زراعت دیم ،آبی و باغات است .همچنین قابل ذکر است شیب
طولی رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری کرتیان  1.2درصد
میباشد .موقعیت حوضه آبریز سد طرق در ایران و استان خراسان
رضوی در شکل ( )1نشان داده شدهاست (بر اساس دادههای
دریافت شده از شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی،
.)1395
دادههای مورد استفاده

اطﻼعات و دادههای بهکاررفته در انجام پژوهش حاضر را ،میتوان
به دو دسته زیر تقسیمبندی نمود:
-1دادههای مشاهداتی شامل بارش و دما (ثبت شده در
ایستگاه تبخیرسنجی سد طرق) ،جریان رودخانه و رسوب ورودی
به مخزن سد طرق (ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری کرتیان،
ورودی به سد طرق) در دوره زمانی .1980-2000
با توجه به دادههای دریافت شده از شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی ،مشاهده میشود که بخش قابل توجهی از جریان
رودخانه در ماههای بهمن تا خرداد در مخزن سد طرق ذخیره می
شود .میزان حجم جریان ورودی به مخزن سد طرق در فصل
زمستان و بهار در دوره پایه بر اساس دادههای شرکت آب
منطقهای برابر  16میلیون متر مکعب میباشد.
 -2دادههای استخراج شده از مدلهای اقلیمی شامل بارش
و دما.
مدلهای گردش عمومی ( )GCMsمنبع اصلی اطﻼعات
برای ساختن سناریوهای اقلیمی بوده و مبنای ارزیابی تأثیرات
تغییر اقلیم در مقیاسهای محلی و جهانی را ایجاد میکنند.
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امروزه تهیه و استخراج دادههای خروجی مدلهای اقلیمی
از طریق مراکز مختلف تحقیقاتی امکانپﺬیر است .یکی از مراکز
اراﺋهدهنده این دادهها سایت  CCAFSکه تحت مدیریت دانشگاه
Wageningenدر کشور هلند است ،میباشد .این سایت امکان
استخراج دادههای روزانه شبیهسازی شده توسط  36مدل گردش
عمومی جفت شده جوی-اقیانوسی برای پارامترهای دمای کمینه،
دمای بیشینه ،دمای متوسط ،تابش خورشیدی و بارش بر اساس
سناریوهای مختلف انتشار (RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6
و )RCP8.5را بر اساس خصوصیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

برای کاربر فراهم میکند .دادههای دوره پایه از سال  1980تا
سال  2004و دوره آینده از سال  2015تا سال  2100در سایت
مﺬکور اراﺋه شدهاست.
عمدهترین مسﺌله در استفاده از خروجی مدلهای اقلیمی،
بزرگ بودن مقیاس سلولهای محاسباتی آنها در مقایسه با
منطقه مورد مطالعه و یا به عبارت دیگر کم بودن قدرت تفکیک
مکانی آنهاست ( .)IPCC,1995بنابراین الزم است خروجی آنها
قبل از استفاده در مطالعات تغییر اقلیم جهت تولید سناریوهای
اقلیم منطقهای ،ریزمقیاس و اصﻼح شود (.)Mitchell,2003

شکل  -1موقعيت جغرافيايی حوضه آبريز سد طرق

یکی از فواید سایت مﺬکور ،اصﻼح و ریزمقیاسنماﺋی
خروجی  36مدل اقلیمی بوده و کاربر میتواند بعد از استخراج
دادهها از سایت به طور مستقیم از آنها استفاده کند.
روشهای اصﻼح و ریزمقیاسنماﺋی خروجی مدلهای
اقلیمی که توسط سایت  CCAFSاراﺋه شدهاست ،شامل موارد ذیل
میباشد:
)Hawkins et al,2013( Bias correction )1
)Hawkins et al,2013( change factor )2
)Gudmundsson et al,2012( Quantile Mapping )3
در این پژوهش روش  Bias correctionجهت اصﻼح و
ریزمقیاسنماﺋی خروجی مدلهای اقلیمی انتخاب شد .در روش
مﺬکور خروجی روزانه مدلهای اقلیمی با استفاده از میانگین و

تغییرات بین دادههای مدل اقلیمی و دادههای مشاهداتی در دوره
پایه اصﻼح میشود (شکل .)2

شکل  -2تصوير شماتيکی روش ( Bias correctionسايت )CCAFS

روش  BCبا استفاده از خروجی خام مدل برای دوره آینده
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و با استفاده از اختﻼف بین دادههای مدل و دادههای مشاهداتی
در دوره پایه ،دادهها را اصﻼح میکند .در تصویر فوق OREF
دادههای مشاهداتی در دوره پایه TREF ،خروجی مدل اقلیمی در
دوره پایه TRAW ،خروجی خام مدل اقلیمی در دوره آینده و TBC
خروجی مدل اقلیمی اصﻼح شده میباشد .در پژوهش حاضر از
برونداد پنج مدل اقلیمی ،GFDL-ESM2M ،BCC-CSM-1-1
 MICRO-ESM-CHEM ،IPSL-CS5A-IRو MRI-CGCM3

تحت  2سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5جهت شبیهسازی
دادهها در دوره  2056-2076استفاده شد .دادههای سال -2000
 1980جهت بررسی توانایی مدلها و دادههای بعد از این تاریخ
جهت پیشبینی بارش ،دما ،دبی و رسوب مورد استفاده قرار
گرفتند .مشخصات مدلهای مورد استفاده در جدول ( )1آورده
شدهاست.

جدول  -1مشخصات مدلهای اقليمی
نام مدل

قدرت تفکیک (درجه)

موسسه تولیدکننده

BCC-CSM-1-1
GFDL-ESM2M
IPSL-CM5A-LR

2.8125x2.8125
2.5x2.5
1.875 x 3.75

MIROC-ESMCHEM

2.8125 x 2.8125

MRI-CGCM3

1.125 x 1.125

Climate Center, China Meteorological Administration Beijing
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory USA
Institute Pierre-Simon Laplace
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of
Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan
Agency for MarineEarth Science and Technology
Meteorological Research Institute

اجرای گروهی مدلها و یا به عبارت دیگر استفاده از ﭼندین
مدل به جای اجرای منفرد مدلها جهت کاهش عدم قطعیتهای
پیشبینیهای اقلیمی توصیه شدهاست ( .)IPCC, 2010تحقیقاتی
در این زمینه توسط پژوهشگرانی همچون)Feng and Fu (2012
و ) Semenov and Stratonovitch (2010انجام شده که نتایج بر
کاهش معنادار عدم قطعیت پیشبینیها در مقایسه با استفاده از
یک مدل منفرد تاکید نمودند .در پژوهش حاضر از روش وزندهی
یکسان جهت اجرای گروهی مدلهای اقلیمی استفاده شدهاست.
معرفی مدل بارش-رواناب IHACRES

مدل مفهومی و نرمافزار  IHACRESبهطور مشترک توسط مرکز
اکولوژی و هیدرولوژی والینگفورد و مرکز مدیریت و ارزیابی جامع
حوضه ( )ICAMوابسته به دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا ایجاد
شدهاست .هدف از ایجاد این نرمافزار کمک به هیدرولوژیستها و
مهندسین منابع آب برای تعیین رابطه دینامیکی میان بارش و
جریان در یک حوضه میباشد .این مدل برای حوضههایی با ابعاد
مختلف (از  490متر مربع در ﭼین تا نزدیک  10000کیلومترمربع
در انگلستان) توانستهاست فرایند بارش-رواناب را با دقت خوبی
مدلسازی نماید.
با توجه به هدف پژوهش حاضر ،ابتدا مدل  IHACRESبر
اساس دادههای اندازهگیری شده بارش ،دما و دبی در قسمت
ورودی سد با  70درصد دادهها ( )1980-1993واسنجی و با 30
درصد باقیمانده ( )1993-2000اعتبارسنجی شد .با استفاده از
مقادیر اندازهگیری شدهی غلﻈت رسوب و دبی ،در طول دوره
آماری ،مناسبترین منحنیهای سنجه رسوب

شکل  -2تصوير شماتيکی روش ( Bias correctionسايت )CCAFS

در مورد دادههای دبی فصل زمستان و فصل بهار تعیین
شد .بر این اساس میتوان تغییرات رسوب معلق در دوره آتی را با
توجه به مقادیر برآورد شده برای دبی در دورههای آتی ،مورد
بررسی قرار داد.
بهمنﻈور بررسی پدیده تغییراقلیم در منطقه مورد مطالعه
از خروجی  5مد ل اقلیمی و در نهایت اجرای گروهی آنها تحت
دو سناریوی تغییراقلیم ( RCP2.6واداشت تابشی به میزان 2/6
وات بر متر مربع در سال  )2100و ( RCP8.5واداشت تابشی به
میزان  8/5وات بر متر مربع در سال  )2100استفاده شد.
خروجیهای این مدلها شامل دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش
میباشند .جهت بررسی کارایی مدلهای اقلیمی انتخاب شده،
دادههای بارش و دما حاصل از خروجی یکایک مدلهای اقلیمی
و در نهایت دادههای حاصل از اجرای گروهی مدلها با دادههای
بارش و دمای دوره پایه (ثبت شده در ایستگاه تبخیرسنجی سد
طرق) مقایسه شدند .سپس جهت بررسی تغییرات دبی در دوره
آتی  ،2056-2076دادههای بارش و دما حاصل از خروجی
مدلهای اقلیمی و اجرای گروهی آنها تحت دو سناریوی اقلیمی
 RCP2.6و  RCP8.5در دوره آتی به عنوان ورودی مدل بارش-
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رواناب  IHACRESاستخراج شدند .پس از شبیهسازی جریان در
دوره آتی با استفاده از منحنی سنجه رسوب بهدست آمده در فصل
زمستان و بهار تغییرات رسوب معلق در دوره آینده مورد بررسی
قرار گرفت.
در این تحقیق بهمنﻈور صحتسنجی نتایج حاصل از
فرایندهای پیشبینی بارش و دما با استفاده از مدلهای اقلیمی و
مدلسازی بارش-رواناب ،از شاخصهای ارزیابی خطا شامل:
راندمان نش-ساتکلیف (رابطه  ،)1ریشه میانگین مربعات خطای
نرمال شده (رابطههای  2و  )3و ضریب همبستگی (رابطه )4
استفاده شدهاست.
̅̅̅ میانگین مقادیر مشاهداتی متغیر
در رابطه (Xo ،)1
t
 XMو  X𝑜tبه ترتیب مقادیر تخمینزده شده و
مدلسازی شده،
مشاهداتی در زمان  tبرای متغیر مدلسازی شدهاست .مقدار این
ضریب بین منفی بینهایت تا یک متغیر است .مقدار بهینه این
متغیر یک هست.
(رابطه )1

∑(Xt0 −XtM )2
2
̅̅̅̅
∑(Xo −X
)o

NSE = 1 −

t
 XMو  X𝑜tبه ترتیب مقادیر تخمینزده شده
در رابطه (،)2
و مشاهداتی در زمان  tو  nتعداد دادهها میباشد .مقدار این
شاخص از صفر تا مثبت بینهایت تغییر میکند .هر ﭼه میزان
خطای مقادیر تخمین زده شده کمتر باشد ،مقدار این شاخص به
صفر نزدیکتر و دقت مدل بیشتر است.

(رابطه )2

∑(Xo −XM )2

√ = RMSE

n

̅̅̅ میانگین مقادیر مشاهداتی متغیر
در رابطه (Xo ،)3
مدلسازی شده میباشد .که اگر  NRMSEزیر ده درصد باشد
نشاندهنده دقیق بودن مدل 10-20 ،درصد مناسب بودن مدل،
 20-30درصد دقت متوسط و اگر بیش از  30درصد باشد
نشاندهنده ضعیف بودن مدل است.
(رابطه )3

RMSE
̅̅̅̅
XO

همانگونه که مشاهده میشود ،شاخص  NRMSEبه شدت
وابسته به شاخص  RMSEمیباشد و با توجه به اینکه شاخص
 NRMSEبیبعد میباشد و میتوان دقت مدل را در مورد
کمیتهای مختلف با آن مقایسه نمود از این رو ،در این پژوهش
از شاخص  NRMSEاستفاده شدهاست.
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅ ∑(Xt0 −
XO)(XtM −X
)M

(رابطه )4

2
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅ √∑(Xt0 −
XO )2 .√∑(XtM −X
)M

t
 XMو  Xotبه ترتیب مقادیر تخمین زده شده
در رابطه (،)4
̅̅̅̅ بهترتیب میانگین مقادیر
̅̅̅ و XM
و مشاهداتی در زمان  tو Xo
مشاهداتی و تخمین زده شده میباشد .مقدار شاخص ضریب
همبستگی در دامنه [ ]-1,1تغییر میکند .مقدار یک نشاندهنده
همبستگی کامل خطی مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده و
مقدار منفی یک نشاندهنده همبستگی معکوس خطی بین
مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شدهاست .همچنین ،مقدار صفر
این شاخص نشان میدهد که مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده
هیچگونه همبستگی معنادار ندارند .بنابراین ،هر ﭼه مقدار این
شاخص به یک نزدیکتر باشد ،مقادیر شبیهسازی شده دارای
همبستگی بیشتری با مقادیر مشاهداتی هستند و صحت نتایج
بیشتر است.

نتايج و بحث
شبيهسازی جريان در دوره پايه ()1980-2000

جهت شبیهسازی جریان در دوره پایه ،بازه زمانی ()1980-1993
به عنوان دوره واسنجی مدل انتخاب شدهاست .نتایج حاصل از
شبیهسازی جریان در دوره واسنجی و اعتبارسنجی در جدول ()2
اراﺋه شدهاست.
جریان شبیهسازی شده در دوره واسنجی و اعتبارسنجی و
نیز در کل دوره پایه در شکل ( )3نشان داده شدهاست.

= NRMSE

جدول  -2ارزيابی و صحتسنجی مدل  IHACRESدر دوره 1980-2000
دوره

شاخص خطاسنجی
)RMSE(m /s

)RMSE(m3/s

0/57

NSE

0/5
0/85

NSE
R

اعتبارسنجی ()1993-2000

مقدار
0/61
0/64
0/81

3

واسنجی ()1980-1993

=R

R
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(الف)

مشاهداتی

شبیه سازی شده

دبی (مترمکعب بر ثانیه)
سال آبی

سال آبی

(ج)

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

7
6
5
4
3
2
1
0

(ب)

مشاهداتی

شبیه سازی شده

7
6
5
4
3
2
1
0

مشاهداتی

شبیه سازی شده

7
6

4
3
2
1

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

5

0

سال آبی
شکل  -3الف) شبيهسازی جريان در دوره واسنجی ،ب) شبيهسازی جريان در دوره اعتبارسنجی ،ج) شبيهسازی جريان در دوره پايه

مقادیر بهینه پارامترهای مربوط به واسنجی مدل شامل
ثابت زمانی خشکی حوضه آبریز (  )τWو فاکتور تعدیل دما ( )fبا
سعی و خطا در مرحله واسنجی تعیین شد.
با توجه به جدول (( )2مقادیر پایین  RMSEو مقادیر باالی
 NSEو  )Rو شکل ( )3میتوان نتیجه گرفت که مدل به خوبی
توانستهاست جریان در دوره پایه را شبیهسازی نماید.
صحتسنجی بارش و دمای شبيهسازی شده با استفاده از اجرای
منفرد و گروهی مدلهای اقليمی منتخب

ارزیابی قابلیت مدلهای اقلیمی استفاده شده در تحقیق حاضر ،با
استفاده از محاسبه شاخصهای خطاسنجی صورت گرفتهاست.
مقادیر شاخصهای خطاسنجی و ارزیابی محاسبه شده برای
پارامترهای اقلیمی در جدول ( )3اراﺋه شدهاست.
ﭼنانچه در جدول ( )3مشاهده میشود ،بهطور کلی مقدار
شاخصهای محاسبه شده هنگامی که مدلها بهصورت گروهی
اجرا شدهاند در بازه مجاز قرار گرفته ،که بیانگر انطباق نسبی و
قابلقبول مقادیر شبیهسازی شده و مقادیر واقعی ثبت شده در
ایستگاه تبخیرسنجی سد طرق میباشد .بیشترین میزان خطاها
در همه مدلها مربوط به پارامتر بارش میباشد که با اجرای

گروهی پنج مدل اقلیمی به کار رفته میزان خطاها کاهش و ضریب
همبستگی و شاخص کارآیی نش-ساتکلیف افزایش مییابد .ضمن
آنکه کمترین مقدار خطاها متعلق به پارامترهای دمای کمینه و
دمای بیشینه میباشد.
تغييرات پارامترهای اقليمی در دوره آتی ( )2056-2076نسبت
به دوره پايه ()1980-2000

برآورد مقادیر ماهانه پارامترهای اقلیمی شبیهسازی شده
برای دوره آتی ( )2056-2076و نحوه تغییرات آنها نسبت به
دوره پایه ( )1980-2000در تمامی ماههای سال صورت
گرفتهاست .اما با توجه به اهداف تحقیق ،بهتر دیده شد که ارزیابی
روند این تغییرات در ماههایی که جریان رودخانه و در نتیجه آن
مقدار رسوب قابلتوجهی وارد مخزن سد میشود (فصل زمستان
شامل ماههای دی ،بهمن و اسفند و فصل بهار شامل ماههای
فروردین ،اردیبهشت و خرداد) صورت گیرد .با توجه به ارزیابی
مدلها ،جهت پیشبینی پارامترهای اقلیمی در دورههای آتی ،از
نتایج حاصل از اجرای گروهی مدلها استفاده شدهاست .در شکل
( )5به ترتیب نمودارهای ماهانه پارامترهای بارش ،دمای کمینه،
دمای بیشینه و دمای متوسط شبیهسازی شده توسط اجرای

سيفی و همکاران :پيشبينی تغييرات رسوب ورودی به مخزن سد 2547 ...

(علمی  -پژوهشی)

گروهی مدلها در دوره آتی ( )2056-2076در مقایسه با مقادیر
ماهانه این پارامترها در دوره پایه در ماههای دی تا خرداد نشان

داده شدهاست.

جدول  -3ارزيابی خطای مدلها در دوره 1980-2000
مدل اقلیمی
BCC_CSM1_1

شاخص آماری

بارش

دمای کمینه

دمای بیشینه

NRMSE

0/44
0/74
0/87

0/16
0/97
0/99

0/05
0/98
0/99

NRMSE

0/39

0/07

0/03

NSE

0/79

0/99

0/99

R

0/95

0/99

0/99

NRMSE

0/52

0/12

0/05

NSE

0/63

0/98

0/98

R

0/92

0/99

0/99

NRMSE

0/22

0/13

0/04

NSE

0/93

0/98

0/98

R

0/98

0/99

0/99

NRMSE

0/32

0/13

0/25

NSE

0/85

0/98

0/67

R

0/94

0/99

0/99

NRMSE

0/21

0/11

0/07

NSE

0/94

0/98

0/97

R

0/97

0/99

0/99

NSE
R

GFDL_ESM2M

IPSL_CMA_IR

MICRO_ESM_CHEM

MRI_CGCM3

Ensemble

(ب)

RCP8.5

RCP2.6

پایه

(الف)

RCP8.5

RCP2.6

پایه

20

5

40

دمای کمینه ()֯C

10

50
30
20

بارش ()mm

15

60

10

0

0

-5

زمان (ماه)
(د)

RCP8.5

RCP2.6

زمان (ماه)
پایه

30

(ج)

RCP8.5

RCP2.6

پایه

25

10

دمای متوسط()֯C

15

5
0

زمان (ماه)

دمای بیشینه ()֯C

20

40
35
30
25
20
15
10
5
0

زمان (ماه)

شکل -4مقايسه پارامترهای اقليمی در دوره  2056-2076با دوره پايه به صورت ماهانه الف) ميزان بارش ،ب) ميزان دمای کمينه،
ج) ميزان دمای بيشينه ،د) ميزان دمای متوسط

در شکل (-4الف) مشاهده میشود که بیشترین افزایش

بارش بر اساس سناریوی  RCP2.6در فرودین ماه به میزان 25
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درصد و بر اساس سناریوی  RCP8.5در بهمن ماه به میزان 19
درصد نسبت به دوره پایه خواهد بود .بیشترین کاهش بارش
تحت سناریوهای  RCP2.6و  RCP8.5به ترتیب به میزان  9و 23
درصد در اردیبهشت ماه خواهد بود.
شکل (-4ب) نشاندهنده افزایش دمای کمینه شبیهسازی
شده با استفاده از اجرای مدلها طبق هر دو سناریوی تغییر اقلیم
در مقایسه با دوره پایه در تمامی ماههای مورد مطالعه میباشد.
بیشترین افزایش دمای کمینه بر اساس سناریوی  RCP2.6به
میزان  3درجه سلسیوس و بر اساس سناریوی  RCP8.5به میزان

 5درجه سلسیوس در دی ماه میباشد.
مطابق شکل (-4ج) حداکثر افزایش دمای بیشینه تحت
سناریوهای  RCP2.6و  RCP8.5به ترتیب  0/23و  2/4درجه
سلسیوس در خرداد ماه رخ خواهد داد .بیشترین کاهش دما نیز
تحت سناریوی  RCP2.6به میزان  1درجه سلسیوس در فروردین
ماه میباشد.
با توجه به اهداف این پژوهش و استفاده از دو پارامتر اقلیمی
بارش و دمای متوسط ،در جدول ( )4تغییرات ماهانه این دو
پارامتر اراﺋه شدهاست.

جدول  -4تغييرات ماهانه پارامترهای اقليمی
ماه

پارامتر اقلیمی
بارش (درصد)

دی

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)
بارش (درصد)

بهمن

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)
بارش (درصد)

اسفند

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)

سناریو

تغییرات ماهانه

RCP2.6

27/52

RCP8.5

8/40

RCP2.6

-0/04

RCP8.5

2/23

RCP2.6

7/38

RCP8.5

7/80

RCP2.6

0/16

RCP8.5

2/17

RCP2.6

-7/76

RCP8.5

-7/37

RCP2.6

0/62

RCP8.5

2/83

در جدول ( )5میزان تغییرات بارش (برحسب درصد) و
تغییرات دمای متوسط (برحسب درجه سلسیوس) در دوره آتی
نسبت به دوره پایه تحت دو سناریوی تغییراقلیم  RCP2.6و
 RCP8.5اراﺋه شدهاست .همانطور که در جدول ( )5مشاهده
میشود میزان بارش در دوره آتی در شرایط خوشبینانه
( )RCP2.6افزایش یافته و در شرایط بدبینانه ( )RCP8.5دارای
روندی کاهشی است .هر دو سناریو به طور مشترک روندی
افزایشی را برای دمای متوسط پیشبینی کردهاند .اما شیب این
افزایش تحت سناریوی  RCP8.5بیشتر از  RCP2.6است.
جدول  -5تغييرات پارامترهای اقليمی در دوره آتی نسبت به دوره پايه
پارامتر اقلیمی
بارش (درصد)
دمای متوسط (درجه
سلسیوس)

سناریو

تغییرات ساالنه

RCP2.6

7/25

RCP8.5

-1/24

RCP2.6

0/39

RCP8.5

2/54

ماه

پارامتر اقلیمی
بارش (درصد)

فروردین

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)
بارش (درصد)

اردیبهشت

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)
بارش (درصد)

خرداد

دمای متوسط (درجه
سلسیوس)

سناریو

تغییرات ماهانه

RCP2.6

19/11

RCP8.5

5/14

RCP2.6

0/22

RCP8.5

2/46

RCP2.6

4/58

RCP8.5

-11/59

RCP2.6

0/31

RCP8.5

2/34

RCP2.6

-8/34

RCP8.5

-24/06

RCP2.6

1/08

RCP8.5

3/20

تغييرات دبی در دوره آتی ( )2056-2076نسبت به دوره پايه
()1980-2000

در شکل ( )5میزان دبی جریان شبیهسازی شده در دوره آتی
( )2056-2076تحت دو سناریوی تغییر اقلیم  RCP2.6و
 RCP8.5نسبت به دوره پایه ( )1980-2000نشان داده شدهاست.
در جدول ( )6درصد تغییرات دبی ورودی به مخزن سد طرق در
مقیاس زمانی ماهانه تحت دو سناریوی  RCP2.6و  RCP8.5نشان
داده شدهاست.
با توجه به شکل ( )5و جدول ( ،)6بیشترین میزان افزایش
دبی مربوط به ماه فروردین تحت سناریوی  RCP2.6بوده و
بیشترین میزان کاهش دبی تحت سناریوی  RCP8.5و مربوط به
ماه اسفند میباشد.
با توجه به جدول ( )7میزان تغییرات دبی جریان ورودی به
مخزن سد طرق در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی
 RCP2.6افزایش  13/63درصد و تحت سناریوی  RCP8.5کاهش
 -22/55درصد را خواهد داشت.

سيفی و همکاران :پيشبينی تغييرات رسوب ورودی به مخزن سد 2549 ...

(علمی  -پژوهشی)

جدول  -6درصد تغييرات دبی جريان در دوره آتی نسبت به دوره پايه
پارامتر
دبی جریان

سناریو

میزان تغییرات (درصد)

RCP2.6

13/63

RCP8.5

-22/55

RCP8.5

RCP2.6

پایه
2.5

1.5
1
0.5

دبی جریان (مترمکعب بر ثانیه)

2

0

ماه
شکل  -5دبی جريان در ماههای مورد مطالعه در دوره  2056-2076نسبت به دوره پايه
جدول  -7تغييرات دبی ماهانه جريان در دوره آتی نسبت به دوره پايه تحت تاثير سناريوهای مورد بررسی
زمان (ماه)
دی
بهمن
اسفند

سناریو

تغییرات ماهانه ()%

RCP2.6

88/84

RCP8.5

55/61

RCP2.6

115/50

RCP8.5

25/88

RCP2.6

6/58

RCP8.5

-40/17

تغييرات بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد طرق در دوره
آتی ( )2056-2076نسبت به دوره پايه ()1980-2000

بر اساس دادههای بار معلق رسوب و آبدهی رودخانه در طول
دوره مشاهداتی ،منحنیهای سنجه رسوب در مورد فصل
زمستان (شکل-6الف) و فصل بهار (شکل-6ب) تعیین شدند.
پس از شبیهسازی جریان در دوره آتی ،با استفاده از معادالت
بهدست آمده در مورد منحنی سنجه رسوب در فصلهای
زمستان و بهار (فصلهایی که رودخانه آبدهی مناسبی داشته و
جریان رودخانه در مخزن ذخیره میشود) ،میتوان تغییرات
رسوب معلق در دوره آتی را مورد بررسی قرار داد.
شکل ( )7میزان رسوب معلق ورودی به مخزن را در دوره
آتی تحت دو سناریوی تغییر اقلیم  RCP2.6و  RCP8.5نشان
میدهد .تغییرات رسوب معلق مشابه تغییرات جریان ورودی به

زمان (ماه)
فروردین
اردیبهشت
خرداد

سناریو

تغییرات ماهانه ()%

RCP2.6

-14/52

RCP8.5

-36/15

RCP2.6

5/61

RCP8.5

-23/08

RCP2.6

45/83

RCP8.5

4/72

مخزن سد طرق است .با توجه به جدول ( )8میزان تغییرات
ساالنه بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی
نسبت به دوره پایه تحت سناریوی  RCP2.6افزایشی معادل
 11/58درصد و تحت سناریوی  RCP8.5کاهشی معادل
 -25/32درصد دارا میباشد .بهطور کلی میتوان گفت میزان
رسوب معلق ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی تحت
سناریوی  RCP2.6برابر  4860تن در سال و تحت سناریوی
 RCP8.5برابر  3253تن در سال میباشد.
جدول  -8تغييرات ساالنه رسوب معلق در دوره آتی نسبت به دوره پايه
پارامتر
رسوب معلق (درصد)

سناریو

میزان تغییرات ساالنه

RCP2.6

11/58

RCP8.5

-25/32
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(ب)

(الف)

شکل  -6منحنی سنجه رسوب الف) فصل زمستان ،ب) فصل بهار

RCP8.5

RCP2.6

پایه

50
40
30
20
10
0

 Qsبار معلق رسوب (تن در روز)

60

ماه
شکل  -7بار معلق رسوب در ماههای مورد مطالعه در دوره  2056-2076نسبت به دوره پايه

شکل  -8نمودار مراحل انجام پژوهش

سيفی و همکاران :پيشبينی تغييرات رسوب ورودی به مخزن سد 2551 ...

(علمی  -پژوهشی)

انجام شود ،نتایج تحقیق حاضر با نتایج  4تحقیق دیگر مورد
مقایسه قرار گرفت که در جدول ( )9آورده شده است .همانطور
که مﻼحﻈه می شود روند تغییرات دما و بارش در تحقیقات
مختلف مشابه می باشند.

مقايسه نتايج پژوهش حاضر با ساير پژوهشهای انجام شده

اگرﭼه برای مقایسه نتایج پژوهش های مختلف ،الزم است دارای
شرایط نسبتا" یکسانی از نﻈر شرایط اقلیمی ،حوضه آبریز و
...باشند ،ودر مورد تحقیق حاضر این امکان وجود نداشت ،ولی
برای اینکه از نﻈر کیفی و جواب های نرم افزار ،مقایسه مناسبی

جدول  -9مقايسه نتايج پژوهش حاضر با ساير پژوهشهای انجامشده
ردیف

نویسندگان

موضوع پژوهش

1

مطالعه حاضر

پیشبینی تغییرات رسوب ورودی
به مخزن سد طرق در آینده تحت
تاثیر پدیده تغییراقلیم (با در نﻈر
گرفتن فصل زمستان و بهار)
دوره آتی2056-2076 :

2

Sohrabian et
)al. (2015

بررسی اثرات تغییراقلیم بر شرایط
هیدرولوژیکی حوضه آبریز گالیکش
دوره آتی2011-2030 :

3

Nazari et al
)(2016

4

Ghazavi et al
)(2019

بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده
بر آورد رسوب معلق حوزه آبخیز
شهرکرد
دوره آتی:
2045-2065

5

Aghabeygi et
)al. (2020

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر
رسوب معلق در تعدادی از
حوزههای آبخیز استان اردبیل
دوره آتی:
2011-2030

ارزیابی تغییرات رواناب حوضه
آبریز سد اکباتان در همدان تحت
تاثیر تغییراقلیم
دوره آتی:
2045-2065

مدلهای استفاده
شده

سناریوهای استفاده شده
خوشبینانه

متوسط

نتایج

بدبینانه

مدل بارش-رواناب:
IHACRES

مدل اقلیمی:
اجرای گروهی پنج
مدل منتخب

RCP2.6

-

RCP8.5

B1

A1B

A2

مدل بارش-رواناب:
IHACRES

مدل اقلیمی:

پارامتر
بررسی شده

تغییرات نسبت به دوره پایه

دما

 :RCP8.5 ،RCp2.6روند افزایشی

بارش

 :RCP2.6روند افزایشی
 :RCP8.5روند کاهشی

رواناب

 14:RCP2.6درصد افزایش
 22 :RCP8.5درصد کاهش

دبی رسوب

 12 :RCP2.6درصد افزایش
 25 :RCP8.5درصد کاهش

دما

 :A2،A1B،B1روند افزایشی

بارش

 :A2،A1B،B1روند کاهشی

رواناب

 :A2،A1B،B1روند کاهشی
میزان تغییرات به ترتیب:
4/43، 6/37، ،7/94درصد

دبی رسوب

-

دما

 :A1،B1روند افزایشی

بارش

 :A1،B1روند کاهشی

Hadcm3

مدل بارش-رواناب:
IHACTES

مدل اقلیمی:
HADCM،MPEH5
 3وIPCM4

B1

-

SWAT

مدل اقلیمی:

B1

دبی رسوب

-

دما

 :A2،A1B،B1روند افزایشی

بارش

 :A2،A1B،B1روند افزایشی

رواناب

-

دبی رسوب

 :A2،A1B،B1روند کاهشی طی
ماههای بهمن ،اسفند و اردیبهشت

دما

 :A1Bروند افزایشی

بارش

 :A1Bروند کاهشی

A1

مدل هیدرولوژیکی:
A1B

رواناب

 :A1،B1روند کاهشی
میزان تغییرات به ترتیب:
 19/4 ،17/2درصد

A2

Hadcm3

مدل بارش-رواناب:
IHACTES

مدل اقلیمی:
LARS-WG

-

A1B

-

رواناب

 :A1Bروند کاهشی
میزان تغییرات 16 :درصد

دبی رسوب

 :A1Bروند کاهشی
میزان تغییرات 47 :درصد

نتيجهگيری

MICRO-ESM-CHEM ،IPSL-CS5A-IR،GFDL-ESM2M،1

در پژوهش حاضر تغییرات مقدار رسوب ورودی به مخزن سد
طرق تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم پیشبینی شد .جهت بررسی
پدیده تغییر اقلیم از برونداد پنج مدل اقلیمی BCC-CSM-1-

و  MRI-CGCM3و اجرای آنها تحت دو سناریوی  RCP2.6و
 RCP8.5برای دوره آتی  2056-2076استفاده شد .کارایی هر
یک از مدلهای اقلیمی و اجرای گروهی آنها ،با مقایسه مقادیر

) پژوهشی-  (علمی1400  دی،10  شماره،52  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران2552

 نتایج. تحت دو سناریوی تغییر اقلیم استفاده شد2056-2076
نشان داد تغییرات رواناب ورودی تحت تاثیر تغییرات دما و بارش
 درصد افزایش14  به میزانRCP2.6 در دوره آتی تحت سناریوی
 درصد کاهش22  به میزانRCP8.5 یافته و تحت سناریوی
 با دستاوردRCP8.5 مییابد که نتایج بدست آمده تحت سناریوی
Ghorbani et al. (2016) ،Sohrabian et al. (2015) پژوهشهای
. مطابقت داردNazari et al. (2016) و
جهت پیشبینی تغییرات زمانی رسوب معلق از منحنی
 نتایج شبیهسازی رسوب در دوره آتی.سنجه رسوب استفاده شد
 تحت سناریوی،نشان داد که به طور متوسط با گﺬشت زمان
 میزان رسوب تحت تأثیر تغییرات پارامترهای اقلیمی وRCP2.6
 رسوبRCP8.5  درصد افزایش یافته و تحت سناریوی12 ،رواناب
 درصد کاهش مییابد که25 ورودی به مخزن به ترتیب حدود
 با نتایج حاصل از پژوهشRCP8.5 نتایج حاصل تحت سناریوی
. مطابقت داردGhazavi et al. (2019)
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 در بررسی نتایج آمارههای.مدل شده و مشاهده شده ارزیابی شد
محاسبه شده برای اجرای منفرد هر یک از مدلها و اجرای گروهی
آنها مشاهده شد که اجرای گروهی مدلها میتواند باعث افزایش
دقت پیشبینیهای اقلیمی و یا به عبارت دیگر کاهش عدم
 شود،قطعیتهای مربوطه در مقایسه با استفاده از تنها یک مدل
 وFeng and Fu (2012) که این نتایج با دستاورد پژوهشهای
 میزان. منطبق میباشدSemenov and Stratonovitch (2010)
RCP2.6 بارش در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت سناریوی
 دارای روندیRCP8.5 دارای روندی افزایشی و تحت سناریوی
 با توجه به نتایج بدست آمده میزان دمای متوسط.کاهشی است
در دوره آتی نسبت به دوره پایه تحت هر دو سناریوی تغییر اقلیم
 جهت شبیهسازی جریان ماهانه از.دارای روندی افزایشی میباشد
 نتایج حاکی از آن. استفاده شدIHACRES رواناب-مدل بارش
بود که مدل توانایی خوبی در شبیهسازی جریان ماهانه در منطقه
IHACRES رواناب- همچنین از مدل بارش.مورد مطالعه دارد
جهت پیشبینی رواناب ورودی به مخزن سد طرق در دوره آتی
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