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چکیده
تغییر اقلیم بهصورت مستقیم بر روي مؤلفههاي هیدرولوژیک و منابع آبی
تأثیرگذار است و نقش مهمی در تشدید خطرات احتمالی همچون خشکسالی
 لذا بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفههاي آبی همچون رواناب.و سیالب دارد
- وضعیت رواناب حوضه طشک، از این رو در این مطالعه.امري ضروري است
بختگان به عنوان یکی از مهمترین حوضههاي کشور از نظر زیستمحیطی
. مورد بررسی قرار گرفتSWAT در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل
GFDL- شبیه سازي رواناب با اعمال شرایط تغییر اقلیم براي مدلهاي
RCP8.5  وRCP2.6  تحت سناریوهايIPSL_CMA5_LR  وESM2M
 تحت سناریوهايIPSL_CMA6_LR  وGFDL-ESM4 و مدلهاي
.) انجام شد3431-3454(  در دوره آینده نزدیکSSP5-8.5  وSSP1-2.6
،R2  با استفاده از شاخصهايSWAT نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل
-14/4( ) و4/51-4/31( ،)4/14-4/33(  به ترتیب در بازهRMSE  وNSH
) متر مکعب بر ثانیه قرار دارد که نشاندهنده دقت زیاد واسنجی و4/3
 بررسی وضعیت متغیرهاي اقلیمی بارش و دماي.اعتبارسنجی مدل است
 درجه1/51-3/31(  افزایش دما،حداقل و حداکثر در شرایط تغییر اقلیم
4/45-11/15( سلسیوس) براي تمامی مدلها و سناریوها و کاهش بارش
 شبیهسازي مدل.درصد) را در اغلب مدلها و سناریوها نشان میدهد
 ایستگاه تحت4  در شرایط تغییر اقلیم در هرSWAT هیدرولوژیک
RCP  ایستگاه تحت سناریوهاي9  کاهش رواناب و درSSP سناریوهاي
 با توجه به اینکه دادههاي اقلیمی سناریوهاي.افزایش رواناب را نشان داد
 نتایج این تحقیق میتواند براي، بهتازگی در دسترس قرار گرفته استSSP
ادامه تحقیق در مورد اثرات این سناریوها بر حوضههاي مهم کشور و در
.نتیجه سیاستگذاري و برنامهریزي منابع آب در شرایط تغییر اقلیم مفید باشد
،SWAT ،SSP  وRCP  سناریوهاي، رواناب، تغییر اقلیم:كلمات كلیدی
. بختگان-حوضه آبریز طشک
1444/6/31 :تاریخ دریافت مقاله
1444/1/34 :تاریخ پذیرش مقاله

Abstract
Climate change directly affects the hydrological components
and water resources and plays an important role in
exacerbating potential hazards such as drought and flood.
Therefore, it is necessary to study the effects of climate change
on hydrological components such as runoff. In this study, the
runoff in Tashk-Bakhtegan basin, as one of the most important
ecological basins in the country, was investigated in terms of
climate change using the SWAT model. Simulation was
performed for the near future (2021-2050) by applying climate
change conditions in GFDL-ESM2M and IPSL_CMA5_LR
models under RCP2.6 and RCP8.5 scenarios and in GFDLESM4 and IPSL_CMA6_LR models under SSP1-2.6 and
SSP5-8.5 scenarios. The calibration and validation results of
the SWAT model using R2, NSH and RMSE indices were in
the ranges of (0.70-0.99), (0.51-0.98) and (0.9-14.4 m3/s),
respectively which indicated the high accuracy of calibration
and validation of the model. Examination of the status of
climatic variables of precipitation and minimum and maximum
temperature in the conditions of climate change showed an
increase in temperature (1.51-2.91 °C) for all models and
scenarios and a decrease in precipitation (0.05-11.15 percent)
in most models and scenarios. Simulation by SWAT
hydrological model in climate change conditions showed
runoff decline in all 4 stations under SSP scenarios and runoff
rise in 3 stations under RCP scenarios. Given that the climate
data of SSP scenarios have recently been made available, the
results of this study can be useful to extend the research to the
effects of these scenarios on important basins of the country
and as a result of policy and planning of water resources under
influence climate change.
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کلی وضوح بیشتري همراه با بهبود فرایندهاي پویا دارند و سناریوهاي
انتشار مشترک اجتماعی و اقتصادي  SSP/RCPبراي شبیهسازي
تغییرات اقلیمی آینده اعمال شده است (.)O’Neill et al., 2016
خروجی مدلهاي گزارش ششم تحت سناریوهاي جدید خطوط سیر
بخشهاي مشترک اقتصادي -اجتماعی ( 1)SSPsهستند و غلظتهاي
مختلف گازهاي گلخانهاي ( )RCPرا نیز ارائه میدهند .سناریوهاي
گزارش ششم که شامل  5زیرگروه اصلی هستند ،به شاخصهاي کمی
همچون جمعیت ،شهرنشینی ،توسعه اقتصادي منطقهاي و فرامنطقهاي
و سناریوهاي تعمیم یافته (اثرات ،سازگاري و کاهش آسیبپذیري)،
برنامه انرژي و تغییرات کاربري اراضی تأکید دارد .از جمله این سناریوها
میتوان به سناریوهاي SSP3- ،SSP2-4.5 ،SSP1-2.6 ،SSP1-1.9
 SSP5-3.4 ،SSP4-6.0 ،SSP4-3.4 ،7.0و  SSP5-8.5اشاره کرد.

 -7مقدمه
از دهه  1344میالدي ،میانگین جهانی غلظت گازهاي گلخانهاي به
سرعت افزایش یافته است که منجر به تغییر در ویژگیهاي متغیرهاي
اقلیمی و وقوع بیشتر در حوادث شدید میشود ( Almazroui et al.,
 .)2020با توجه به این افزایش غلظت گازهاي گلخانهاي و روند
گرمایش جهانی ،پیشبینی میشود که تغییرات اقلیمی بر منابع آب و
هیدرولوژي تأثیر بگذارد ( .)Kim et al., 2021هیدرولوژي حوضه
تحت تأثیر افزایش دما و تغییر توزیع بارش قرار میگیرد و در نتیجه
مقدار و در دسترس بودن آب تغییر میکند (.)Aryal et al., 2019
حوادث شدید اقلیمی و تغییرات آنها به طور کلی میتواند تأثیرات
شدیدي بر جامعه و اکوسیستمها بگذارد و هر ساله خسارات اقتصادي
زیادي را به بار آورد .در همین راستا مؤسسه بینالمللی تغییرات اقلیمی
( 1)IPCCدر گزارش پنجم خود ( ،3)AR5به افزایش ریسک خطرات
طبیعی همچون خشکسالی و سیالب کـه ممکن است در نتیجه
تغییرات اقلیمی ایجاد شــود ،اشاره کرده و هشدار داده است
( .)Houshmand Kouchi et al., 2019بنابراین پیشبینیهاي با
دقت زیاد از تغییرات آینده به ویژه تغییرات در رفتار هیدرولوژیکی براي
سیاستگذاري و برنامهریزي منابع آب ضروري است تا اطالعات دقیقی
را در راستاي سازگاري 9و تسکین 4ارائه دهد (.)Wang et al., 2020

بهمنظور شناسایی شرایط هیدرولوژیکی منطقه و در پی آن پیشبینی
آن در آینده و برنامهریزي منابع آب در دسترس ،ضروري است که
درک صحیحی از تغییرات آب وهوایی در مقیاسهاي مکانی و زمانی
وجود داشته باشد ( .)Houshmand Kouchi et al., 2019مدلهاي
گردش عمومی ( 3)GCMبهروزترین ابزار در دسترس براي دستیابی
به پیشبینی تغییرات اقلیمی و اثرات آن در سطح جهانی است
( .)Sachindra et al., 2018اما قدرت تفکیک مکانی پایین (354
کیلومتر تا  644کیلومتر) ،آنها را براي مطالعه غیرقابل اعتماد میکند
( .)Taylor et al., 2012تکنیک مقیاسکاهی 14یکی از روشهایی
است کــه میتواند براي بهبود وضوح GCMها استفاده شـود
(.)Wilby et al., 1997; Maraun et al., 2010

تاکنون ،مدلهاي اقلیمی ابزارهاي مؤثر بسیاري براي شبیهسازيهاي
اقلیمی در دورههاي گذشته و آینده توسعه داده شده است .فاز پنجم
پروژه مقایسه متقابل مدل جفتشده ( 5)CMIP5شامل بیش از 44
مدل است و در آنها از مجموعه جدیدي از سناریوهاي انتشار به نام
نماینده خط سیر غلظت ( 6)RCPsاستفاده شده و اطالعات اقلیمی
ارزشمندي را براي سیاستگذاران و جامعه علمی تولید کرده است
( .)Chen and Sun., 2015سناریوهاي  RCPبر اساس مقادیر
واداشت تابشی (وات بر متر مربع) شامل  4سناریوي انتشار گازهاي
گلخانهاي  RCP6.0 ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5است کــه
بــراي شبیهسازي متغیرهاي اقلیمی در دوره آینده معرفی شـدهانـد و
متوسط افزایش دمـاي جهانی را تـا سال  3144نسبت بــه  94سال
گذشته بــه طور میانگین  3درجــه سلسیوس پیشبینی کردهاند
(.)Van Vuuren et al., 2011

همانطور که بیان شد ،به دلیل اهمیت پیشبینی رفتار هیدرولوژیک،
مطالعات بسیاري در این راستا با استفاده از مدلهاي  GCMو
سناریوهاي  RCPانجام شده است ( ;Vetter et al., 2016
Doulabian et al., 2021; Wen et al., 2021; Goodarzi et al.,
 .)2020به عنوان مثال ،در مطالعهاي که روي  13حوضه بزرگ دنیا

انجام شده است ،تغییرات رواناب ،تحت تأثیر سناریوهاي  RCPبراي
شش مدل  GCMمورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان میدهد که عدم قطعیت به وجود آمده تا حد زیادي ناشی
از مدلهاي  GCMبوده است .بعد از آن نیز سناریوهاي  RCPموجب
بروز عدم قطعیت هستند و کمترین اثر را در ایجاد عدم قطعیت،
مدلهاي هیدرولوژیک دارند ( .)Vetter et al., 2016در مطالعهاي که
توسط ) Doulabian et al. (2021در ایران صورت گرفته است ،اثرات
تغییر اقلیم تحت سناریوهاي  RCPمدلهاي  GCMمختلف بر روي
بارش و دما در دوره آینده بررسی شده است .نتایج حاصل از این تحقیق
نشاندهنده افزایش دما در عموم مناطق کشور است .مقادیر بارش نیز

فاز ششم پروژه مقایسه متقابل مدل جفتشده ( ،1)CMIP6الگوي
تکامل و ویژگیهاي سازگاري فازهاي قبلی  CMIPرا ادامه میدهد
و شامل سناریوهاي جدید سازماندهی شده از مدلسازي اقلیمی جهانی
است که براي شناخت مکانیسمهاي مختلف آب و هوا طراحی شده
است ( .)Eyring et al., 2016مدلهاي موجود در  CMIP6به طور
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و  RCP8.5با استفاده از سه مدل  GCMشامل (،HadGem2-ES
 IPSLCM5A-LRو  )NorESM1-Mو مــدل هیدرولوژیکی
 SWATمورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پیشبینی مدلهاي
اقلیمی حاکی از افزایش تکرار بارشهاي شدیدتر و کاهش وقایع بارش
با شدت کم در دوره آینده نسبت به گذشته و همچنین افزایش دماي
حداقل و حداکثر در حوضه میباشد .این تغییرات منجر به افزایش
رواناب و آب آبی ناشی از افزایش وقایع حدي و پتانسیل سیلخیزي
حوضه و همچنین افزایش جریان آب سبز ناشی از افزایش دما و بارش
در دوره آینده میشود (.)Houshmand Kouchi et al., 2019

عموماً کاهش یافته است؛ اما در یزد مقدار بارش افزایش چشمگیري
داشته است .همچنین در این مطالعه ،به استفاده از مدلهاي GCM
به صورت ترکیبی تأکید شده است .نتایج مطالعهاي که روي رودخانه
یانگ تسه انجام شده است نشان میدهد که بر اساس سناریوهاي
 RCPشدت حوادث طبیعی (خشکسالی و سیالب) افزایش پیدا میکند
( .)Wen et al., 2021در مطالعه دیگري که در ایران انجام شده است،
) Goodarzi et al. (2020رفتار جریان ورودي به سد سیمره را در
شرایط تغییر اقلیم مورد بررسی قرار دادند .به همین منظور در این
مطالعه از مدل  CanESM2تحت سناریوهاي  RCPبا روش
مقیاسکاهی آماري (مدل  11)SDSMاستفاده شده است .نتایج بدست
آمده در این مطالعه حاکی از کاهش مقدار ورودي به سد سیمره بین 5
تا  19درصد است .همچنین ،در چند سال اخیر بررسی اثرات
سناریوهاي  SSPنیز مورد توجه قرار گرفته است (.)Kim et al., 2020
براي مثال ،در مطالعهاي که در حوضه رودخانه هان کره جنوبی انجام
شده است از سناریوهاي  RCPو  SSPاستفاده شده است .نتایج حاصل
از این تحقیق ،نشان میدهد که آسیبپذیري به دست آمده از
سناریوهاي  SSPکه شرایط اجتماعی-اقتصادي را در نظر میگیرد
تفاوت زیادي را با سناریوهایی که این شرایط را درنظر میگیرد ،دارد.
لذا این موضوع حاکی از اهمیت تأثیر عوامل اجتماعی -اقتصادي در
شرایط اقلیمی در آینده دارد (.)Kim et al., 2020

حوضه آبریز طشک -بختگان ،به واسطه وجود دریاچههاي طشک و
بختگان از اهمیت ویژهاي برخوردار است و مطالعات مختلفی بر روي
آن انجام شده است .خروجیهاي مدلهاي  GCMتحت سناریوهاي
 SSPاخیراً در دسترس قرار گرفته است .در صورتیکه در پیشینه
مطالعات انجامشده در کشور و بهویژه حوضه آبریز طشک -بختگان،
مطالعهاي در خصوص بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب تحت
سناریوهاي  SSPکه اثر فعالیتهاي اجتماعی -اقتصادي را درنظر
میگیرد ،انجام نشده است .لذا هدف اصلی این پژوهش ،بررسی
تغییرات مؤلفههاي اقلیمی و رواناب در شرایط سناریوهاي انتشار
( )RCPدر گزارش پنجم و سناریوهاي ( )SSPکه ترکیب مقادیر انتشار
گازهاي گلخانهاي و فعالیتهاي اجتماعی-اقتصادي است ،میباشد.
نتایج این مطالعه میتواند براي سیاستگذاري و برنامهریزي منابع آب
در آینده مؤثر باشد .از همین رو ،در این مطالعه به مقایسه اثرات تغییر
اقلیم بر رواناب  4ایستگاه سد درودزن ،سد سیوند ،سد مالصدرا و
ورودي به دریاچهي بختگان در حوضه طشک -بختگان تحت
سناریوهاي ) RCP (RCP2.6, RCP8.5و SSP (SSP1-2.6,
) SSP5-8.5پرداخته میشود .همچنین با محاسبه همبستگی بین
بارش و دما و رواناب به بررسی تأثیر هر کدام از متغیرهاي اقلیمی
بارش و دما بر رواناب پرداخته شده است .به همین منظور از مدلهاي
GFDL-ESM2, GFDL-ESM4M, IPSL-CMA5A-( GCM
 )LR, IPSL-CMA6-LRبراي دریافت دادههاي تغییر اقلیم و مدل
 SWATبراي شبیهسازي هیدرولوژیک ،استفاده شده است.

کاربرد مدلها در مطالعات هیدرولوژیک تبدیل به یک ابزار ضروري
براي درک فرآیندهاي طبیعی در مقیاس حوضه آبریز شده است .تعداد
زیادي از مــدلهاي هیدرولوژیک ،بـراي برنامههاي کاربردي در
مدلسازي هیدرولوژیک و مطالعات منابع آب توسعه داده شده است.
این مدلها بهطور فزایندهاي براي تجزیه و تحلیل مقدار و کیفیت
جریان ،پیشبینی سیل ،سیستم مخزن ،توسعه منابع آب زیرزمینی،
حفاظت از آبهاي سطحی و زیرزمینی ،سیستم توزیع آب ،کاربري
آب ،مطالعه تأثیر آبوهوا و زمین ،محیطزیست و طیف وسیعی از
فعالیتهاي مدیریت آب مورد استفاده قرار گرفتهاند (;Wurbs, 1998
 .)Singh and Woolhiser, 2002ابزار ارزیابی خاک و آب
( ،13)SWATیک مدل مفهومی و نیمه توزیعی است که توسط گروهی
از وزارت کشاورزي ایاالت متحده ( 19)USDAتهیه شده است
( .)Arnold et al., 1998; Arnold and Fohrer, 2005مدل
 SWATدر سالیان اخیر به منظور برنامهریزي و مدیریت منابع آب در
شرایط تغییر اقلیم ،مورد استفاده قرار گرفته است ( Houshmand

 -8مواد و روشها
 -7-8محدوده مطالعاتی

حوضه طشک -بختگان در طول جغرافیایی ' 51° 43تا '54° 99
شرقی و عرض جغرافیایی ' 33° 43تا ' 91° 15شمالی (شکل  )1با
مساحت کل تقریباً  31534کیلومتر مربع واقع شده است .حوضه آبریز
طشک -بختگان بخشهایی از مناطق شمال ،مرکز و جنوب شرقی

Kouchi et al., 2019; Kim et al., 2021; Rabezanahary et

 .)al., 2021به عنوان مثال ،در مطالعهاي در حوضه آبریز مند ،تغییرات
جریان ورودي به سد سلمان تحت تأثیر سناریوهاي اقلیمی RCP2.6
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ویژه براي پرندگان مهاجر عمل میکنند .حوضه طشک -بختگان ،یک
حوضه کارستی نیمه خشک با متوسط بارندگی ساالنه  934میلیمتر و
متوسط تبخیر ساالنه از  1169/1تا  3143/4میلیمتر متغیر است
(.)MOE, 2017

استان فارس را تشکیل داده است .این حوضه شامل  4زیر حوضه و
 33محدوده مطالعاتی است که توسط اداره آب منطقهاي فارس
مشخص شده است .دریاچههاي طشک و بختگان ،مقصد تمام
رودخانههاي حوضه هستند و به عنوان زیستگاههاي مهم طبیعی ،به

Fig. 1- The geographical location of the case study area

شکل  -7موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه
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برنامه و قابلیت اصالح فرآیندها و روابط مورداستفاده در آن ،نسخههاي
متعددي از آن منتشر شده است .مدل  SWATبراي شبیهسازي
حوضه ،ابتدا آن را به چند زیرحوضه تقسیم میکند .هر زیرحوضه نیز
بسته به میزان تنوع به چند قسمت دیگر به نام واحد پاسخ
هیدرولوژیکی ( 14)HRUتقسیم میشوند .این واحدها قسمتهاي
درون هر زیرحوضه هستند که داراي نوع خاک ،کاربري اراضی و شیب
یکسانی هستند ( .)Arnold et al., 1998بدین ترتیب از نظر مکانی،
کوچکترین واحد محاسباتی مدل ، SWATواحد پاسخ هیدرولوژیکی
( )HRUمیباشد .در مدل نیز چرخه هیدرولوژیکی بر اساس معادله
بیالن آب براي هر  ،HRUطبق رابطه ( )1شبیهسازي میگردد:

همچنین ،در این حوضه پارامترهاي هواشناسی بسیار متغیر است؛ به
گونهاي که در آن نقاط سردسیري با حداقل دماي مطلق  -31درجه
سلسیوس در مناطق شمال و شمال غربی تا مناطق گرمسیري با
حداکثر دماي مطلق  43درجه سلسیوس در نواحی جنوب و جنوب
شرقی مشاهده میگردد ( .)Abbasi et al., 2020حوضه از مناطق
کشاورزي با آبیاري گسترده تشکیل شده است .بیش از  64درصد
آبیاريها به منابع آب زیرزمینی وابسته است .این حوضه در طول
قرنها ،منابع مهمی را براي فعالیتهاي مهم اجتماعی ،اقتصادي و
اکولوژیکی فراهم کرده است .با این حال ،این منطقه بیش از  54سال
است که از کمبود آب رنج میبرد .براي رفع این کمبود آب ،چندین
مخزن در دهههاي اخیر ساخته شده است (.)Delavar et al., 2020
این حوضه داراي  9سد مخزنی به نامهاي سد درودزن ،سد سیبوید
(سیوند) و سد مالصدرا (تنگ براق) میباشد که سد درودزن با حجم
 364میلیون مترمکعب و با تنظیم آب  536میلیون مترمکعب بزرگترین
سد این حوضه بوده و سد مالصدرا با حجم  444میلیون مترمکعب و
با حجم تنظیم آب سالیانه  933میلیون مترمکعب دومین سد بزرگ این
حوضه میباشد (.)Abbasi et al., 2020

t

()1

) SWt = SW0 + ∑(Rday − Qsurf − Ea − Wseep − Qgw
i=1

در رابطه ()1؛  SWtمقدار آب در خاک در زمان  SW0 ،tمقدار اولیه
آب در خاک و  Wseep ،Ea ،Qsurf ،Rdayو  Qgwنیز به ترتیب عبارتاند
از مقدار بارندگی ،رواناب سطحی ،تبخیر -تعرق ،آب نفوذ یافته از خاک
به الیه آب غیراشباع و آب برگشتی از آبهاي زیرزمینی در زمان .i
در این مطالعه از مدل  SWAT FARSکه توسط
) (2020توسعه داده شده استفاده شده است .دادهها و منابع بهکار
گرفتهشده براي توسعه مدل  SWAT FARSدر جدول  1نشان داده
شده است و شامل بخشهاي سنجش از دور (مانند :نقشه ،DEM
خاک و کاربري زمین) ،آب و هوا ،مدیریت کشاورزي و دادههاي ساختار
آبی است .در نهایت حوضه طشک -بختگان به  56زیرحوضه و 3345
 HRUتقسیمبندي شده است.
Delavar et al.

 -8-8شبیهسازی هیدرولوژيکی SWAT

 ،SWATمدلی مفهومی و نیمه توزیعی بوده و توانایی پیشبینی اثر
اقدامات مدیریتی روي کمیت و کیفیت آب در حوضههاي مختلف ،با
شرایط متنوع خاک و پوشش گیاهی را دارا است .این مدل در مرکز
تحقیقات کشاورزي آمریکا توسعه دادهشده و با توجه به باز بودن کد

)Table 1- Data description and sources (Delavar et al., 2020
جدول  -7تشريح دادهها و منابع ()Delavar et al., 2020
Source
Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiomete
(ASTER GDEM2), http://gdex.cr. usgs.gov/gdex/
Harmonized world soil database,
http://www.fao.org/nr/land/soils/digital-soil-map-of-the world/en/
Iran Water Research Institute
Iranian Meteorological Organization
Ministry of Energy
)Iranian Ministry of Agriculture Jahad (MOJA
)Iranian Ministry of Agriculture Jahad (MOJA
Iran National Water Document (INWD) (Alizadeh et al., 2007) Master
Plan

Resolution/Characteristics

Data Type

30 m

DEM

1 km
30 m for 1987, 2000 and
2015
26 Stations
11 Stations
Major cropping pattern
Planting, harvesting,
fertilization-blue water use

Iran Comprehensive Water Management Plan

-

Iran Water Management Company

-
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Soil
Land use
Climate
River discharge
Crop yield
Agricultural
management and
water resources
Population and
water use rate
Dam characteristic
and operation

2

تحلیل حساسیت پارامترهاي مدل به منظور بررسی میزان تأثیرگذاري
آنها بر خروجیهاي مدل و انتخاب بهینه پارامترهاي واسنجی مدل
از اهمیت زیادي برخوردار است .روشهاي گوناگونی به منظور تحلیل
حساسیت ،واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل  SWATتوسط
محققین مختلف مورد استفاده قرار گرفته استYang et al. (2008) .
پنج روش معمول در واسنجی مدل  ،SWATشامل ،GLUE
 MCMC ،SUFI-2 ،ParaSolو  BISرا مورد مقایسه قرار دادند و
نتیجهگیري نمودند روش  SUFI-2روش بهینهاي براي استفاده در
این زمینه میباشد .لذا در توسعه مدل  SWAT-FARSنیز از این
روش در نرمافزار  SWAT-CUPبراي واسنجی و تحلیل عدم قطعیت
مدل  SWATاستفاده شده است .اساس کار الگوریتم  SUFI-2تولید
تعداد زیادي مجموعه تصادفی از پارامترهاي مورد نظر براي واسنجی
مدل در دامنه تعریف شده براي هر پارامتر مبتنی بر روش نمونهگیري
مربع التین میباشد .سپس ،این مجموعه پارامترها جداگانه در مدل
قرار داده شده و مقدار تابع هدف بر اساس متغیرهاي مورد نظر براي
هر مجموعه پارامتر استخراج میگردد ( .)Yang et al., 2008نتایج
تحلیل حساسیت مدل  SWAT-FARSدر مطالعه Delavar et al.
) (2020به تفصیل ارائه شده است که خالصه آن در جدول  3نمایش
داده شده است .براي ارزیابی عملکرد نتایج مدل  SWAT-FARSاز
شاخصهاي آماري ضریب نش -ساتکلیف ( ،)NSHضریب تعیین
( )R2و ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شده است .روابط
این شاخصها در روابط ( )3تا ( )4نشان داده شده است.

̅ )(Q −Q
]) ̅
[∑i(Qi,o −Q
o
i,s
s

()9

̅ )2 ∑ (Q −Q
̅ )2
∑i(Qi,o −Q
i i,s
o
s

= R2

1
N

RMSE = √ ∑ni=1(Q i,o − Q i,s )2

()4

 -3-8مدلها و سناريوهای تغییر اقلیم مورد استفاده

بهمنظور اجراي مدل  SWAT-FARSدر دوره آینده به دادههاي
بارش و دماي حداقل و حداکثر روزانه نیاز است .از این رو ،خروجی
مدلهاي  GFD-ESM2Mو  IPSL-CMA5-LRتحت سناریوهاي
 RCP2.6و  RCP8.5و مدلهاي  GFDL-ESM4و IPSL-
 CMA6-LRتحت سناریوهاي  SSP1-2.6و  SSP5.-8.5از پروژه
 ISI-MIP Fast Track15با قـدرت تفکیک مکانی 0.5° × 0.5°
بـراي محدوده حــوضه طشک -بختگان از درگاه  ESGF16بـه
نشانی  /https://esg.pik-potsdam.de/search/isimipدریافت
شــد (.)Hempel et al., 2013
فایلهاي موجود در این منبع ،براي مقیاس جهانی به فرمت
 NetCDF17موجود است؛ اما براي دریافت دادهها در مقیاس محلی
همچون این مطالعه ،میتوان دادهها را به فرمت  ACSIIاستخراج کرد
و سپس به فرمت ورودي به مدل  SWATتبدیل کرد که در این
مطالعه به همین شکل انجام شده است.

) ∑n (Qi,o −Qi,s
] )̅ o
(Qi,o −Q

NSH = 1 − [ ∑i=1
n

()3

i=1

Table 2- Summary of sensitivity analysis and t-stat and p-value on the parameters of SWAT-FARS
)model (Delavar et al., 2020

جدول  -8خالصه تحلیل حساسیت و  t-statو  p-valueبر روی پارامترهای مدل
Final range
53-79

Initial range
40-90

p-value
0.00

t-Stat
42.09

650-1250

100-2000

0.00

25.21

(-0.32)-0.05
(-0.32)-0.05
0.04-0.42
)(-7.5)-(-5.8
(-0.11)-0.24

(-0.5)-0.5
(-0.5)-0.5
0.01-1
)(-8)-(-5
(-0.5)-0.5

0.00
0.03
0.03
0.15
0.41

4.16
2.20
-2.16
1.45
-0.83

(-0.22)-0.37

(-0.5)-0.5

0.45

-0.75

12-47
0.2

1-60
(-0.5)-3

0.46
0.48

-0.73
-0.71

0.5

(-0.5)-3

0.62

0.49

(-0.03)-0.18

(-0.2)-0.2

0.65

0.45

0.01-0.07

0-0.2

0.84

0.20

700-1300

100-2000

0.85

0.19

)Delavar et al., 2020( SWAT-FARS

Definition
SCS runoff curve number
Threshold depth of water in the
shallow aquifer for return flow
Thickness of first soil layer
Thickness of second soil layer
Base flow alpha factor
Temperature gradient
Hydraulic conductivity of soil
Available water capacity of the soil
layer
Groundwater delay
Threshold temperature of Snowfall
Threshold temperature of Snow
melt
Annual precipitation gradient
groundwater Evaporation
coefficient
Threshold depth of water in the
shallow aquifer for revap to occur
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Parameter
CN2.mgt

Rank
1

GWQMN.gw

2

SOL_Z(1).sol
SOL_Z(2).sol
ALPHA_BF.gw
TLAPS.sub
SOL_K (..) .sol

3
4
5
6
7

SOL_AWC (..) .sol

8

GW_DELAY.gw
SFTMP.bsn

9
10

SMTMP.bsn

11

PLAPS.sub

12

GW_REVAP.gw

13

REVAPMN.gw

14

()5

پروژه مقایسه بین الگوهاي تأثیر بین بخشی ( )ISI-MIPتوسط
مؤسسه بینالمللی تحلیل سیستمهاي کاربردي ( 11)IIASAو مؤسسه
تحقیقات آب و هوایی پوتسدام ( 13)PIKآغاز شد و اولین دوره آن با
عنوان  ISI-MIP Fast Trackاز ابتداي سال  3413تا اواسط سال
 3419با تمرکز بر اثرات بین بخشی از سطوح مختلف گرمایش جهانی
انجام شد .هدف از انجام این پروژه ،کمیسازي عدم قطعیت در در
سناریوها و مدلهاي تغییر اقلیم بوده است که اثرات تغییر اقلیم را بر
یخشهاي مختلفی همچون آب بررسی میکند .همچنین در این پروژه
 31مدل تأثیر جهانی همچون  VIC20و  SWATگردهم آورده شده
است ( .)Warszawski et al., 2014مدلهاي اقلیمی پروژه ISI-
 MIP Fast Trackبراي سناریوهاي  RCPکه در سال  3413انتخاب
شدهاند ،عبارتند ازGFDL-ESM2, HadGem-ES, IPSL-( :
.)CMA5-LR, MIROC-ESM-CHEM, and NorESM1-M
این مدلها بر اساس تغییرات متوسط دماي جهانی ( 31)∆GMTو
تغییرات نسبی بارندگی انتخاب شدند .اخیراً در سال  3431مدلهاي
اقلیمی براي سناریوهاي GFDL-ESM4, IPSL-CMA6-( SSP

̅ reference
P
̅ × Pcorrected = PGCM
PGCM
) Tcorrected = TGCM × (Treference − TGCM

()6
در رابطهي ( )5و ( P ،)6و  Tبیانگر بارش (میلیمتر) و دما (درجهي
سلسیوس) است (.)Jones and Hulme, 1996
 -3نتايج و بحث
 -7-3واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT

بهمنظور شبیهسازي رواناب در این مطالعه از مدل توسعه داده شده
 SWAT-FARSاستفاده شده است (.)Delavar et al., 2020
همانطور که ذکر شد ،براي واسنجی جریان در  11ایستگاه هیدرومتري
در سطح حوضه از الگوریتم واسنجی  SUFI-2در نرمافزار SWAT-
 CUPاستفاده شده است .بر اساس تحلیل حساسیت پارامترها توسط
نرمافزار  ،SWAT-CUPپارامترهایی که بیشترین نقش را بر
شکلگیري رواناب سطحی و جریان پایه در مدل ایفا مینمایند براي
واسنجی استفاده شدند (جدول  .)3با توجه به نحوه تنظیم مدل با
استفاده از نقشههاي کاربري در دسترس و دوره دسترسی دادههاي
اقلیمی و هیدرولوژیکی ،دوره شبیهسازي مدل بین سالهاي  1315تا
 3415درنظر گرفته شد .پنج سال اول دوره نیز به عنوان گرم کردن39
مدل درنظر گرفته شد .واسنجی مدل براي دوره  15ساله اول (1334
الی  )3445صورت گرفت و  14سال انتهاي دوره ( 3446تا  )3415نیز
براي اعتبارسنجی عملکرد مدل استفاده شد .الزم به ذکر است هر یک
از این پارامترها براي HRUهاي مختلف بهطور جداگانه واسنجی
شدند .بدین منظور ابتدا مقادیر پارامترها براي زیرحوضههاي باالدست
ایستگاههاي هیدرومتري در هر حوضه واسنجی گردیده و سپس
واسنجی پارامترها در زیرحوضههاي پاییندست با اعمال مقادیر بهینه
پارامترهاي زیرحوضههاي باالدست انجام شد .نتایج ارزیابی مدل
 SWAT-FARSدر دوره واسنجی و اعتبار سنجی براي ایستگاه مورد
نظر در این مطالعه در جدول  9ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که
مدل ،عملکرد قابلقبولی را در ایستگاههاي مورد نظر داراست.

LR, MPI-ESM1-2-HR, MRI-ESM2-0 and UKESM1-0 )LLنیز در این پروژه انتخاب شده و در دسترس قرار گرفته است.

متغیرهایی اقلیمی که از مدلهاي  GCMدریافت میشود ،معموالً
انحرافاتی نسبت به دوره تاریخی مشاهداتی خواهد داشت .از این رو
نیاز است قبل از استفاده از این دادهها ،اصالح اریبی 33انجام شود .در
همین راستا ،پروژه  ISI-MIPبا استفاده از متغیرهاي اقلیمی پایگاه
 WATCH Forcing Dataبا قدرت تفکیک مکانی  4/5درجه و دوره
 44سالهي  1333-1364اصالح اریبی خروجیهاي مدلهاي GCM
را انجام داده است ( .)Hempel et al., 2013همچنین ،دیگر
محدودیت مدلهاي  ،GCMبزرگ مقیاس بودن خروجیهاي آن است
که با استفاده از روشهاي مقیاسکاهی به مقیاسهاي کوچکتر تبدیل
میشوند .بدینمنظور در پروژه  ISI-MIPاز روش مقیاسکاهی آماري
عامل تغییر (رابطههاي  5و  )6استفاده شده است.

Table 3- Results of calibration and validation of discharge in stations in this study (Delavar et al.,
)2017
جدول  -3نتايج واسنجی و اعتبارسنجی جريان در ايستگاههای مورد نﻈر در اين مطالعه ()Delavar et al., 2017

NSH
0.52
0.98
0.55

Validation
)RMSE (m3/s
14.14
9.46
10.32

R2
0.88
0.98
0.71

NSH
0.60
0.98
0.59

Calibration
)RMSE (m3/s
9.93
5.94
9.28

R2
0.78
0.99
0.81

0.51

0.90

0.70

0.58

1.04

0.73

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

951

Station
Molasadra Dam
Dorudzan Dam
Sivand Dam
Hasan abad (inflow
)into Bakhtegan Lake

نشان داد که مدلهاي  GCMمورد استفاده در این مطالعه تحت
سناریوي  RCPبا هم توافق نداشتهاند؛ در حالیکه ،در نتایج
سناریوهاي  SSPاین توافق در نتایج مشاهده شده است .بهطوريکه
مدل  GFDL-ESM2Mتحت سناریوي  ،RCP2.6افزایش 1/13
درصدي و تحت سناریوي  ،RCP8.5کاهش  4/45درصدي بارش را
در دوره آینــده نسبـــت به دوره گذشته نشان میدهد .اما مدل
 IPSL-CMA5-LRتحت هر دو سناریوي  RCP2.6و RCP8.5
( -3/13و  -5/66درصد) کاهش بارش را نشان میدهد .نتایج به دست
آمده براي مدلهاي  GFDL-ESM4و  IPSL-CMA5-LRتحت
هر  3سناریوي  SSPمورد بررسی کاهش بارش را در دوره آینده نشان
میدهد بهصورتی که این کاهش بارش بیشتر از سناریوهاي RCP
بوده است.

 -8-3بررسی وضعیت حوضه در شرايط تغییر اقلیم
 -7-8-3بررسی تغییرات بارش و دمای حوضه در شرايط تغییر
اقلیم

نتایج حاصل از مقیاسکاهی و اصالح اریبی مدلهاي  GCMمورد
استفاده در این مطالعه تحت سناریوهاي  RCPو  SSPبراي متغیرهاي
اقلیمی (دماي حداقل ،دماي حداکثر و بارش) در جدول  4نشان داده
شده است .همچنین ،مقایسه نتایج تغییرات متغیرهاي اقلیمی بارش و
دماي حداقل و حداکثر در شرایط تغییر اقلیم براي  4سناریو مورد
بررسی در شکل  3ارائه شده است .نتایج بدستآمده براي تمامی 4
مدل  GCMمورد بررسی ،افزایش دماي حداقل و حداکثر را در دوره
آینده ( )3431-3454نسبت به دوره ( )1311-3414نشان میدهد .با
توجه به نتایج براي سناریوهاي  SSPدماي حداکثر و براي سناریوهاي
 RCPدماي حداقل افزایش بیشتري داشته است .همچنین ،سناریوهاي
بدبینانه یا حد باال ( RCP8.5و  )SSP5-8.5افزایش دماي حداقل و
حدکثر بیشتري را نسبت به سناریوهاي خوشبینانه یا حد پایین
( RCP2.6و  )SSP1-2.6داشته است .بهطورکلی بیشترین افزایش دما
در سناریوهاي  RCPرا مدل  IPSL-CMA5-LRتحت سناریوي
 RCP8.5براي دماي حداقل ( 3/31درجه سلسیوس) و کمترین
افزایش دما را در سناریوهاي  ،RCPمدل  GFDL-ESM2Mتحت
سناریوي  RCP2.6براي دماي حداکثر ( 1/51درجه سلسیوس) نشان
داده است .همچنین ،بیشترین افزایش دما در سناریوهاي  SSPرا مدل
 IPSL-CMA6-LRتحت سناریوي  SSP5-8.5براي دماي حداکثر
( 3/13درجه سلسیوس) و کمترین افزایش دما را در سناریوهاي ،SSP
مدل  GFDL-ESM4تحت سناریوي  SSP1-2.6براي دماي حداقل
( 1/63درجه سلسیوس) نشان داده استHoushmand Kouchi et .
) al. (2019نیز مدل  IPSL-CMA5-LRرا تحت سناریوهاي
 RCP2.6و  RCP8.5را در حوضه مند که در جنوب حوضه طشک-
بختگان واقع شده است ،مورد بررسی قرار دادند که همانند این مطالعه
افزایش دماي بیشتري براي دماي حداقل و سناریوي 3/43( RCP8.5
درجه سلسیوس) نسبت به دماي حداکثر و سناریوي 1/36( RCP2.6
درجه سلسیوس) مشاهده شــد ( Houshmand Kouchi et al.,
 .)2019بررسی بارش حوضه طشک -بختگان در شرایط تغییر اقلیم،

 -8-8-3بررسی تغییرات رواناب در شرايط تغییر اقلیم
پس از شبیهسازي رواناب ایستگاههاي مورد بررسی در مدل SWAT-

 FARSبا استفاده از دادههاي بارش و دماي دوره آینده تحت
سناریوهاي  RCPو  ،SSPمقادیر متوسط رواناب ماهانه و ساالنه و
درصد تغییرات آن در دوره آینده نسبت به دوره گذشته در شکلهاي
 9و  4ارائه شده است .همانطور که در شکلهاي  9و  4نشان داده شده
است ،مقدار رواناب در دوره آینده در شرایط تغییر اقلیم در سناریوهاي
 RCP2.6و  RCP8.5افزایش و در سناریوهاي  SSP1-2.6و SSP5-
 8.5کاهش یافته است .باالترین مقدار افزایش توسط دادههاي اقلیمی
مدل  IPSL_CMA5_LRتحت سناریوي  RCP8.5با نرخ  1/64در
ورودي به دریاچه بختگان و کمترین مقدار آن توسط مدل
 IPSL_CMA5_LRتحت سناریوي  RCP8.5با نرخ  4/46در
ورودي سد مالصدرا گزارش شده است .همچنین ،باالترین مقدار
کاهش توسط دادههاي اقلیمی مدل  IPSL_CMA5_LRتحت
سناریوي  SSP5-8.5با نرخ  -4/11در ورودي به دریاچهي بختگان و
کمترین مقدار آن توسط مدل  IPSL_CMA5_LRتحت سناریوي
 RCP2.6با نرخ  -4/449در ورودي سد درودزن گزارش شده است
(شکل .)4

Table 4- Changes in the long-term average of annual climatic variables of GCM models used under
)RCP and SSP scenarios in the future period (2050-2021) compared to the previous period (1980-2015

جدول  -6تغییرات میانگین بلندمدت متغیرهای اقلیمی ساالنهی مدلهای  GCMمورد استفاده تحت سناريوهای  RCPو  SSPدر
دوره آينده ( )8587-8505نسبت به دوره گذشته ()7727-8575
IPSL-CMA6-LR
SSP1-2.6
SSP5-8.5
2.19
2.52
2.40
2.72
-8.31
-9.62

GFDL-ESM4
SSP1-2.6
SSP5-8.5
1.62
2.03
1.94
2.63
-10.76
-11.15

IPSL-CMA5-LR
RCP2.6
RCP8.5
2.59
2.91
2.11
2.73
-5.82
-7.66

GFDL-ESM2M
RCP2.6
RCP8.5
2.12
2.58
1.51
2.38
1.19
0.05-
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Climate Variable
)Minimum Temperature (°C
)Maximum Temperature (°C
)Precipitation (%

4.00
2.00
0.00

)Precipitation (%

Maximum Temperature
)(°C

Minimum Temperature
)(°C

-2.00
-4.00
-6.00
-8.00
-10.00
-12.00

SSP5-8.5

RCP8.5

SSP1-2.6

RCP2.6

Fig. 2- Changes in the long-term average of climatic variables under RCP and SSP scenarios in the future
)period (2050-2021) compared to the previous period (1980-2010

شکل  -8تغییرات میانگین بلندمدت متغیرهای اقلیمی تحت سناريوهای  RCPو  SSPدر دوره آينده ( )8587-8505نسبت به
دوره گذشته ()7727-8575

با تاخیرهاي یک و دو ماهه با تأثیر بر مقدار تبخیر ،تأثیر بیشتري بر
مقدار رواناب داشته است.

با توجه به افزایش دما و کاهش بارش در عمده موارد بررسی شده،
کاهش رواناب در دوره آینده مورد انتظار میباشد .در حالیکه با وجود
افزایش دما و کاهش بارش در سناریوهاي  ،RCPرواناب در دوره آینده
افزایش پیدا کرده است که میتواند به دلیل الگوي بارشی ارائه شده
توسط مدلها و سناریوهاي تغییر اقلیم باشد .بهطوري کــه بـا
افـزایش بـارشهاي بـا شدت کمتر و کاهش بـارشهاي بــا شدت
باال رواناب حــوضه میتــواند افزایش داشته بـاشـد .در مطالعه
) Abbaspour et al. (2009در بخش جنوب غربی ایران نیز به این
موضوع اشاره شده است.

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
پیشبینی مؤلفههاي آبی در دورههاي آینده امري ضروري براي
سیاستگذاري ،برنامهریزي و مدیریت منابع آب است .به همین منظور
در این مطالعه ،اثرات تغییرات اقلیمی در حوضه طشک -بختگان در
دوره گذشته ( )1311-3414و آینده ( )3431-3454با استفاده از مدل
هیدرولوژیکی ( SWATمدل توسعهدادهشده  )SWAT-FARSبر
رواناب مورد بررسی قرار گرفت .ارزیابی صورتگرفته براي مدلهاي
 GFDL_ESM2Mو  IPSL_CMA5_LRتحت سناریوهاي
 RCP2.6و  RCP8.5و مدلهاي  GFDL_ESM4و
 IPSL_CMA6_LRتحت سناریوهاي  SSP1-2.6و SSP5-8.5
انجام شده است .نتایج حاصل از این مطالعه به شرح زیر قابل جمعبندي
میباشد:

مقاد یر همبستگی بین متغیرهاي اقلیمی (بارش و دماي حداقل و
حداکثر) و رواناب  4ایستگاه مورد بررسی در شرایط تغییر اقلیم در
جدول  5نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
مقادیر رواناب در دوره آینده رابطه مستقیمی با بارش و رابطه عکس با
مقادیر دماي حداقل و حداکثر را داراست .همچنین ،نتایج حاکی از
تأثیرپذیري بیشتر رواناب از بارش نسبت به دما است .بررسی ارتباط
رواناب با بارش و دما با تاخیرهاي یک و دو ماهه نیز مورد بررسی قرار
گرفته است .مقادیر رواناب شبیهسازيشده با استفاده از مدل SWAT-
 FARSبیشترین ارتباط را بارش (حداکثر  )4/11را در حالت بدون
تأخیر زمانی داشتهاند و مقادیر بارش یک و دو ماه قبل تأثیر کمتري
بر آن دارد .در حالی که بر خالف بارش مقادیر دماي حداقل و حداکثر

 نتایج تحلیل حساسیت ،واسنجی و اعتبارسنجی مدل FARSنشان داد که مدل بیشترین حساسیت را به پارامترهاي
کنترلکنندهي رواناب در حوضه همچون شماره منحنی ( )CNدارد
(.)Delavar et al., 2017
SWAT-
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Fig. 3- Monthly mean discharge status in the context of climate change for GCM models and scenarios under
consideration (a: discharge values in the past and future; b: percentage of Discharge changes in the future
compared to the previous period)

 مقادير رواناب:a(  و سناريوهای مورد بررسیGCM  وضعیت میانگین رواناب ماهانه در شرايط تغییر اقلیم برای مدلهای-3 شکل
) درصد تغییرات رواناب در دوره آينده نسبت به دوره گذشته:b در دوره گذشته و آينده؛
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Fig. 4- Annual mean discharge status in the context of climate change for GCM models and scenarios under
consideration (a: discharge values in the past and future; b: percentage of discharge changes in the future
)compared to the previous period

شکل  -6وضعیت میانگین رواناب ساالنه در شرايط تغییر اقلیم برای مدلهای  GCMو سناريوهای مورد بررسی ( :aمقادير
رواناب در دوره گذشته و آينده؛  :bدرصد تغییرات رواناب در دوره آينده نسبت به دوره گذشته)

همچنین ،ارزیابی نتایج مدل با استفاده از شاخصهاي  NSH ،R2و
 RMSEدر دورههاي واسنجی و اعتبارسنجی نشان داد که شبیهسازي
مؤلفههاي آبی مدل  SWAT-FARSاز دقت قابلقبولی برخوردار
است.

درحالیکه ،سناریوهاي  SSP1-2.6و  SSP5-8.5افزایش دماي بیشتر
را براي دماي حداکثر نشان دادهاند که سبب افزایش میزان تبخیر تعرق
و در نتیجه کاهش رواناب در دوره آینده میشود.
 بر خالف نتایج دماي مدلهاي  ،GCMنتایج مقیاسکاهی بارشآنها با هم توافق ندارند .محدوده عدم قطعیت پیشبینی بارش از 1/13
درصد افزایش تا  1/66درصد کاهش تحت سناریوهاي  RCPو از
 1/91تا  11/15درصد کاهش تحت سناریوهاي  SSPمتفاوت است.
مدل  GFDL_ESM2Mتحت سناریوي  RCP2.6افزایش بارش و

 نتایج حاصل از مؤلفههاي اقلیمی دماي حداقل و حداکثر روزانهمدلهاي  GCMتحت هر  4سنریوي مورد بررسی حاکی از افزایش
دماي حوضه در دوره آینده است .بهطوريکه سناریوهاي  RCP2.6و
 RCP8.5افزایش دماي بیشتري را براي دماي حداقل گزارش کردهاند.
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 شبیهسازي رواناب با مدل  SWAT-FARSبا استفاده دادههاياقلیمی (بارش و دماي حداقل و حداکثر) مدلهاي  GCMتحت
سناریوهاي پروژههاي  CMIP5و  ،CMIP6نتایج متفاوتی را داشته
است .رواناب دوره آینده در شرایط تغییر اقلیم تحت سناریوهاي
 SSP1-2.6و  SSP5-8.5براي هر دو مدل مورد بررسی در این مطالعه
و همچنین  4ایستگاه هیدرومتري ،کاهش یافته است .که میتواند به
دلیل افزایش بیشتر دماي حداکثر نسبت به دماي حداقل و افزایش
تبخیر تعرق ناشی از آن باشد .در مطالعه ()Abbasi et al., 2020
افزایش میزان تبخیر -تعرق ساالنه تحت سناریوهاي  RCPدر حوضه
آبریز طشک -بختگان ،نشان داده شده است.

در بقیه موارد (سناریوها و مدلهاي مورد بررسی) کاهش بارش را در
دوره آینده نسبت به دوره گذشته نشان دادهاند .در مطالعه
( )Houshmand Kouchi et al., 2019در حوضهي آبریز سد سلمان
فارسی در استان فارس ،افزایش دما و بارش در شرایط تغییر اقلیم
تحت سناریوهاي  RCPنشان داده شد .نتایج این پژوهش در بخش
دما با این مطالعه مطابقت دارد ولی در بخش بارش تطابق ندارد و
بهطور کلی کاهش بارش را نشان میدهد .در حالی که در مطالعه
( )Abbasi et al., 2020افزایش دماي حداقل و حداکثر و کاهش
بارش تحت سناریوهاي  RCPدر حوضه آبریز طشک -بختگان،
گزارش شده است.

Table 5- Correlation coefficient between runoff values calculated in the studied stations and
)precipitation and minimum and maximum temperature values in the next period (2021-2050

جدول  -0ضريب همبستگی بین مقادير رواناب محاسبه شده در ايستگاههای مورد بررسی و مقادير بارش و دمای
حداقل و حداكثر در دوره آينده ()8587-8505

0.36

0.60

0.55

0.29

0.61

0.66

0.56

0.55

0.52

0.43

0.40

0.48

RCP2.6

GFDL_ESM2M

0.30

0.58

0.64

0.26

0.60

0.74

0.46

0.54

0.61

0.37

0.41

0.57

RCP8.5

GFDL_ESM2M

0.11

0.36

0.48

0.25

0.48

0.62

0.49

0.63

0.71

0.35

0.39

0.72

SSP1-2.6

GFDL_ESM4

0.28

0.41

0.41

0.36

0.48

0.53

0.49

0.58

0.71

0.35

0.38

0.74

SSP5-8.5

GFDL_ESM4

0.31

0.46

0.69

0.30

0.46

0.74

0.42

0.50

0.70

0.36

0.33

0.74

RCP2.6

IPSL_CMA5_LR

0.08

0.44

0.77

0.07

0.37

0.81

0.25

0.41

0.78

0.18

0.23

0.77

RCP8.5

IPSL_CMA5_LR

0.20

0.37

0.40

0.30

0.46

0.48

0.52

0.68

0.67

0.38

0.47

0.67

IPSL_CMA6_LR SSP1-2.6

0.04

0.26

0.56

0.19

0.41

0.66

0.38

0.60

0.75

0.24

0.34

0.74

IPSL_CMA6_LR SSP5-8.5

-0.30

-0.30 -0.21 -0.28

-0.30

-0.24

-0.49

-0.43

-0.28

-0.32

-0.23

-0.10

RCP2.6

GFDL_ESM2M

-0.15

-0.28 -0.13 -0.16

-0.30

-0.23

-0.48

-0.51

-0.41

-0.33

-0.30

-0.19

RCP8.5

GFDL_ESM2M

-0.15

-0.31 -0.13 -0.18

-0.34

-0.25

-0.51

-0.55

-0.43

-0.34

-0.32

-0.19

SSP1-2.6

GFDL_ESM4

-0.18

-0.34 -0.15 -0.19

-0.34

-0.27

-0.54

-0.58

-0.44

-0.37

-0.35

-0.21

SSP5-8.5

GFDL_ESM4

-0.18

-0.32 -0.15 -0.18

-0.33

-0.26

-0.53

-0.55

-0.43

-0.35

-0.32

-0.20

RCP2.6

IPSL_CMA5_LR

-0.18

-0.33 -0.14 -0.20

-0.34

-0.24

-0.53

-0.56

-0.43

-0.36

-0.33

-0.20

RCP8.5

IPSL_CMA5_LR

-0.20

-0.34 -0.14 -0.18

-0.33

-0.24

-0.54

-0.55

-0.43

-0.38

-0.32

-0.21

IPSL_CMA6_LR SSP1-2.6

-0.18

-0.34 -0.15 -0.19

-0.34

-0.27

-0.54

-0.58

-0.44

-0.37

-0.35

-0.21

IPSL_CMA6_LR SSP5-8.5

-0.27

-0.28 -0.15 -0.22

-0.25

-0.18

-0.44

-0.36

-0.21

-0.28

-0.19

-0.05

RCP2.6

GFDL_ESM2M

-0.27

-0.26 -0.14 -0.23

-0.25

-0.18

-0.44

-0.36

-0.19

-0.27

-0.17

-0.03

RCP8.5

GFDL_ESM2M

-0.26

-0.27 -0.13 -0.22

-0.25

-0.17

-0.42

-0.34

-0.18

-0.24

-0.15

-0.02

SSP1-2.6

GFDL_ESM4

-0.27

-0.28 -0.14 -0.24

-0.27

-0.18

-0.44

-0.36

-0.19

-0.27

-0.17

-0.03

SSP5-8.5

GFDL_ESM4

-0.27

-0.28 -0.15 -0.24

-0.26

-0.19

-0.45

-0.38

-0.21

-0.27

-0.18

-0.06

RCP2.6

IPSL_CMA5_LR

-0.25

-0.26 -0.13 -0.23

-0.26

-0.17

-0.42

-0.33

-0.17

-0.25

-0.15

-0.02

RCP8.5

IPSL_CMA5_LR

-0.28

-0.28 -0.14 -0.24

-0.27

-0.18

-0.43

-0.36

-0.18

-0.25

-0.17

-0.02

IPSL_CMA6_LR SSP1-2.6

-0.26

-0.27 -0.11 -0.20

-0.23

-0.15

-0.41

-0.33

-0.17

-0.24

-0.15

-0.01

IPSL_CMA6_LR SSP5-8.5

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

956

Variable

0 Lag 1 Lag 2 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag

Minimum Temperature

Scenario

GCM

Maximum Temperature

Dorudzan Dam

Precipitation

Inflow into
Bakhtegan Lake

Sivand Dam

Molasadra Dam

راهکارهاي سازگار در راستاي فعالیتهاي اجتماعی -اقتصادي
همچون مصارف پایدار ،افزایش راندمان انرژي ،جایگزینی انرژيهاي
تجدیدپذیر و همکاري بیشتر جهانی راهگشا باشد .بهمنظور ارزیابی و
بررسی دقیقتر اثرات تغییر اقلیم تحت سناریوهاي  SSPکه اخیرا در
دسترس قرار گرفته است ،میبایست تغییرات سایر مؤلفههاي آبی
همچون آب آبی و آب سبز و غیره نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین،
روشهاي دیگر اصالح اریبی همچون روش نگاشت چندک ()QM
روي این دادههاي اقلیمی که قابلیت اصالح الگوي متغیرهاي اقلیمی
را نیز دارد ،میتواند به دقیقتر کردن نتایج کمک کند.

در حالیکه ،سناریوهاي  RCPبراي تمامی ایستگاهها بهجز سد درودزن
افزایش رواناب را در دوره آینده نشان میدهد .که یکی از دالیل آن
میتواند الگوي بارش مدلها و شدتهاي بارشی در دوره آینده باشد.
در مطالعه ) Houshmand Kouchi et al. (2019در حوضه آبریز
سد سلمان فارسی در استان فارس ،مقادیر شبیهسازيشده رواناب در
شرایط تغییر اقلیم تحت سناریوهاي  RCPبا استفاده از مدل SWAT
نسبت به دوره گذشته ( 99/3 )1311-3441تا  191/9درصد افزایش
را نشان میدهد.
 بررسی مقادیر همبستگی بین رواناب و متغیرهاي اقلیمی در شرایطتغییر اقلیم نشان داد که مقادیر دبی ورودي به سدها و دریاچهي
بختگان با بارش رابطه مستقیم و با دما رابطه عکس دارد .همچنین،
این بررسی تأثیر بیشتر بارش بر رواناب را نسبت به دماي حداقل و
حداکثر نشان میدهد .در مطالعهاي در حوضه رودخانه مکونگ
( )Prathumratana et al., 2008براي تعیین ارتباط بین رواناب با
بارش ،دما و تبخیر -تعرق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نتایج بهدست آمده از این مطالعه ارتباط مستقیم رواناب با بارش و دما
و ارتباط معکوس با تبخیر -تعرق را نشان میدهد.

پینوشتها
)1- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
)2- IPCC Fifth Assessment Report (AR5
3- Adaptation
4- Mitigation
5- Coupled Model Intercomparison Project-Phase 5
)(CMIP5
)6- Representative Concentration Pathway (RCPs
7- Coupled Model Intercomparison Project-Phase 6
)(CMIP6
)8- Shared Socioeconomic Pathways (SSPs
9- General Circulation Models
10- Downscaling
)11- Statistical DownScaling Model (SDSM
)12- Soil and Water Assessment Tool (SWAT
)13- United States Department of Agriculture (USDA
)14- Hydrologic Response Unit (HRU
15- Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison
Project (ISIMIP) Fast Track
)16- Earth System Grid Federation (ESGF
)17- Network Common Data Form (NetCDF
18- International Institute for Applied Systems Analysis
)(IIASA
19- Potsdam Institute for Climate Impact Research
)(PIK
)20- Variable Infiltration Capacity (VIC
21- Global Mean Temperature from Preindustrial Levels
)(∆GMT
22- Bias Correction
23- Warm Up

همانطور که بیان شد ،مطالعات بسیاري در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر
مؤلفههاي آبی حوضههاي آبریز مختلف در سناریوهاي مختلف بهویژه
سناریوهاي  RCPانجام شده است .در این تحقیق ،تالش شده است
تا عالوه بر بررسی اثر تغییر اقلیم بر روي رواناب به عنوان یکی از
مؤلفههاي آبی حوضه طشک -بختگان تحت سناریوهاي ،RCP
سناریوهاي  SSPکه تأثیر فعالیتهاي اجتماعی -اقتصادي را اعمال
میکند ،نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این مطالعه ،نخستین تالش براي بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر
رواناب در حوضه آبریز طشک -بختگان با استفاده از دو مدل از
 CMIP6است .با توجه به اینکه مدلهاي مورد بررسی عالوه بر مورد
توجه قرار دادن سناریوهاي انتشار ( ،)RCPسناریوهاي اجتماعی
اقتصادي ( )SSPرا نیز اعمال میکنند ،نتایج حاصل از این پژوهش
میتواند در برنامهریزي و مدیریت منابع آب و همچنین ،اتخاذ
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