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چكیده
، تحقیق حاضر تأثیر پدیده تغییراقلیم بر رواناب حوضه رودخانه اعظم هرات
 میالدی با لحاظ نمودن خطای مربوط به پارامترهای0212-0212 در دوره
رواناب-رواناب و عدم قطعیت دو مدل بارش-تنظیم مدل بارش
B1  وA2 ،A1B  سناریوهای اقلیمی، HEC-HMS  وIHACRES
LARS-  و دو مدل ریزمقیاس نمایی آماریAOGCM حاصل از مدلهای
 ابتدا ضمن واسنجی و صحتسنجی. بررسی میکندSDSM  وWG
 به آنالیز حساسیت پارامترهای این مدلها پرداخته،رواناب-مدلهای بارش
 و سهAOGCM  مدل12  در ادامه با ریزگردانی دادههای اقلیمی.شد
 و معرفی هر یک از آنها به مدلهایLARS-WG سناریو اقلیمی توسط
رواناب محدوده تغییرات رواناب منطقه در دوره مذکور مشخص-بارش
 درجه1/2  نتایج نشان داد دمای منطقه در دوره آتی افزایشی تا.گردید
.سلسیوس خواهد داشت و میزان بارش و توزیع زمانی آن تغییر میکند
 رواناب در ماههای،طبق هر سه سناریوی انتشار و مدلهای هیدرولوژیکی
. اکتبر و نوامبر کاهش مییابد،ژانویه و دسامبر افزایش و در ماه مارس
نتایج نشان داد که عدم قطعیت مربوط به مدلهای هیدرولوژیکی در اکثر
 و سناریوهای انتشار گازهایAOGCM ماهها بسیار باالتر از مدلهای
گلخانهای است که دلیل آن وجود پارامترهای حساس در ساختار مدلهای
، برای بررسی عدم قطعیت روشهای ریزمقیاس نمایی.رواناب است-بارش
SDSM  وLARS-WG  با دو مدلHadCM3-A2دادههای اقلیمی مدل
 عدم قطعیت مدلهای هیدرولوژیکی بسیار، نتایج نشان داد.ریزمقیاس شد
AOGCM بزرگتر از روشهای ریزمقیاس نمایی و عدم قطعیت مدلهای
.بزرگتر از سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای است

Abstract
Present study assess the impact of climate change on the
AZAM-HARAT River basin runoff in the 2015-2030 period
considering the sources of uncertainty in adjustment of model
parameters for two rainfall-runoff models of IHACRES and
HEC-HMS, as well as A1B, A2 and B1 greenhouse gasses
emission scenarios of AOGCM models, and LARS-WG and
SDSM downscaling models. First in calibration and
verification of rainfall-runoff models, sensitivity analysis of
the model parameters was done. Then the climatic variables
of 15 AOGCM models and climatic scenario were
downscaled using LARS-WG model and these data were
introduced to each of the hydrological models to determine
the runoff variation ranges. Results showed that the
C and
also the amount and distribution of the rainfall will vary
greatly. These variations in rainfall will result in changes in
the runoff. The results showed that the uncertainty related to
hydrological models in some months is higher than AOGCM
models and greenhouse gases emission scenarios which is due
to the critical parameters in the structure of the hydrological
models. To assess downscaling uncertainty, data of HadCM3A2 model were downscaled using LARS-WG and SDSM
models. The results showed that the uncertainty of
hydrological models is much greater than that in the
downscaling methods. It is also shown that the uncertainties
in the AOGCM models are larger than greenhouse gases
emissions scenarios.
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محلی باقی میماند ) .(Ludwig et al, 2009عدم قطعیت ،دامنهای
از تغییرات است که میتوان برای یک پارامتر در نظر گرفت بطوریکه
مقادیر واقعی پارامتر در آن فاصله باشد .تخمین عدم قطعیت،
خطاهای احتمالی را پوشش میدهد .عدم قطعیت در رواناب به دلیل
عدم قطعیت در شبیهسازی هیدرولوژیکی است .در این دست
مطالعات تاکنون یک  GCMیا مدل هیدرولوژیکی واحـــدی
وجــود نـــدارد که بهتر از بقیه در شبیهسازی عمل نمایــد
) .(Chen et al, 2012مدلهای هیدرولوژیکی یکی از ابزارهای مهم
برای توصیف و تحلیل فرآیندهای هیدرولوژیکی است که برای
شبیه-سازی هیدرولوژیکی حوضه و مدیریت منابع آب به کار
میروند ).(Li et al, 2012 ، Zheng et al, 2010

 -1مقدمه
مدلهای جهانی ( )GCMو منطقهای اقلیم ( ، )RCMمعموالً برای
تعیین اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم به کار میرود
(،Christensen and Lettenmaier, 2007 ،Arnell, 2003
.)Hagemann et al, 2009 ،Prudhomme and Davies, 2008
چالشهای فراوانی در کاربرد مدلهای مختلف اقلیمی و مدلهای
هیدرولوژیکی وجود دارد ).)Fowler et al, 2007 ، Xue, 1999
بــا تــوجــه به مدلهای اقلیمی ،روند گرم شدن کره زمین،
احتـــمال افزایش شدت وقایع بارندگی را افزایش داده است
) .(Trenberth et al, 2007به دنبال تغییر در بارندگی ،احتمال
افزایش در رخداد سیالب نیز وجود دارد ( .(Milly et al, 2002در
شـــرایط گرمایش اقلیمی روند کلی برای تفاوت بارندگی در
منـــاطق خشک و نیمه خشک وجود دارد Arnell (1992) .و
) Arnell and Reynard (1996اعالم کردند در انگلیس
حوضههای خشک نسبت به حوضههای مرطوبتر نسبت به تغییراقلیم
حساس تر بودند و حوضههایی که بارندگیشان در فصل زمستان
تمرکز دارد نیز اینگونهاند ) .(Silberstein et al, 2012مناطق
خشک و نیمه خشک که میزان بارش ساالنه آن کمتر از  022و
 022-222میلیمتر در سال است در معرض آسیب این تغییرات
اقلیمی قرار دارند ،به عالوه ماهیت غیرخطی فرآیند بارش -رواناب
در این مناطق خشک پیشبینــی اثرات تغییر در بارندگـــی را
دشـــوار کـــرده است (.(Yatheendradas et al, 2008
بنابرایــن نیاز به سیستم مدلسازی شامل مــدل غیرخطی از
فرآیندهای هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک وجود دارد
(.)Pilgrim et al, 1988

) Renard et al. (2009اعالم کردند ،منابع خطا و عدم قطعیت در
شبیهسازی هیدرولوژیکی شامل عدم قطعیت در دادههای ورودی
(دما ،بارش و تبخیر و تعرق) ،عدم قطعیت در رواناب مشاهداتی به
دلیل خطای منحنی آبدهی ،عدم قطعیت ساختار مدل (که ناشی از
ساده و یکپارچه سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی محیط واقعی به
فرضیات ریاضی در مدل هیدرولوژیکی و مقیاس زمانی و مکانی
تحلیلها است) ،عدم قطعیت در پارامترهای مدل (ناشی از عدم تعیین
مقدار واقعی پارامتر مدل به علت عدم قطعیت در دادههای واسنجی و
درک ناقص از فرآیندها) میباشد .برخی از این پارامترها مستقیماً
اندازه گیری نمیشوند و در طی واسنجی مدل تخمین زده میشوند.
واسنجی مدلهای هیدرلوژیکی به دلیل عدم قطعیت پارامترهای
مدل یک چالش است .سطح پیچیدگی یک مدل هیدرولوژیکی
ممکن است کاربرد آن را برای برخی از مسائل که مقیاس زمانی و
مکانی مشخص دارند (برای مثال جریان در خروجیهای حوضه یا
رطوبت خاک در مقیاس مزرعه) محدود کند ).(Shen et al, 2011

) Osborn (1964و ) Michaud and sorooshian (1994اظهار
داشتند ،فقط ساختار مدل توزیعی با وضوح باال میتواند تغییرات
زمانی و مکانی بارش و نفوذ و فرآیند رواناب را نشان دهد .ایران در
عرض میانی کمربند خشک و نیمه خشک زمین قرار گرفته است و
مناطق خشک و نیمه خشک ،بیش از  02درصد کشور را میپوشاند
) .(Modarres and Da Sliva, 2007با این وجود تاکنون مطالعه
جامعی در زمینه اثرات تغییرات اقلیمی بر این مناطق صورت نپذیرفته
است و این امر به دلیل کوتاه بودن طول دوره آماری ایستگاهها و
پراکنش نامناسب آنهاست (رضیئی و همکاران  .)1134،بیشتر
مدلهای اقلیمی ناحیهای بدست آمده از مدلهای گردش عمومی
قابلیت نشان دادن متغیرهای آینده را ندارند هرچند روند عمومی
توسط بیشتر GCMها نمایش داده میشود اما همچنان عدم
قطعیتهای بزرگی در مقدار ،تغییر پذیری و مخصوصاً الگوهای

) Prudhomme and Davies (2008تحقیقی را بر روی چهار
حوضه بریتانیا انجام دادند و دو سناریوی انتشار گاز گلخانه ای  A2و
 ،B2سه مدل  AOGCMمختلف و دو روش ریزمقیاس نمایی
(آماری و روش ریزمقیاس نمایی منطقهای) و دو نسخه از مدل
مفهومی (یک نسخه  2پارامتری و نسخه ساده تر  1پارامتری) را به
کار بردند .همچنین در این مطالعه عدم قطعیت پارامترهای
هیدرولوژیکی نیز در شبیهسازی در نظر گرفته شد و از مجموعهای از
پارامترهای نزدیک بهینه که در فرآیند نیمه خودکار واسنجی بدست
آمد ،استفاده شد .نتایج نشان داد عدم قطعیت مدلهای هیدرولوژیکی
را نمیتوان نادیده گرفت و بزرگترین عدم قطعیت مربوط به انتخاب
مدل  AOGCMو روشهای ریزمقیاس نمایی است.
) Teng et al. (2012در تحقیقاتی که بر حوضههای زیادی در
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شامل عدم قطعیت مدلهای  ،AOGCMسناریوهای انتشار گازهای
گلخانهای ،مدلهای ریزمقیاس نمایی و مدلهای هیدرولوژیکی و
پارامترهای مدلهای هیدرولوژیکی است ،مطالعه شود .به این منظور
ابتدا مدلهای بارش-رواناب مفهومی IHACRES ،HEC-HMS
در دوره پایه واسنجی و صحت سنجی شدند و آنالیز حساسیت بر
روی پارامترها انجام گرفت تا مشخص شود کدام پارامتر نتایج
خروجی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و سپس خروجی دما و
بارش  12مدل  AOGCMبه همراه سه سناریوی انتشار گاز
گلخانهای  A2 ،A1Bو  B1با مدل  LARS-WGریزمقیاس نمایی
شد و سپس به مدلهای هیدرولوژیکی معرفی شد و سری زمانی
رواناب در دوره  0212-0212استخراج شد .برای بررسی عدم قطعیت
مربوط به مدلهای ریزمقیاس نمایی دما و بارش مدل
 HadCM3-A2با دو مدل ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMو
 LARS-WGریزمقیاس شد و به مدلهای بارش-رواناب معرفی شد
تا بتوان میزان عدم قطعیت ناشی از روش ریزمقیاس نمایی را نیز
بررسی نمود.

استرالیا انجام دادند نشان دادند ،عدم قطعیت ناشی از پانزده مدل
 AOGCMبیشتر از عدم قطعیت مربوط به پنج مدل هیدرولوژیکی
است Bastola et al. (2011) .برای ارزیابی عدم قطعیت کلی
(تغییراقلیم و مدل هیدرولوژیکی) از مدلهای اقلیمی و سناریوهای
انتشار گازهای گلخانهای چندگانه ،چهار مدل هیدرولوژیکی مفهومی
و دو روش  GLUEو میانگین مدل بیزین را برای بررسی عدم
قطعیت پارمترها به کار بردند .نتایج ایشان نشان داد عدم قطعیت
مدلهای هیدرولوژیکی باالست و باید در مطالعات در نظر گرفته
شود .مطالعات اندکی همزمان بر عدم قطعیت پارامترهای مدل
هیدرولوژیکی تمرکز داشته اند .در مطالعات مربوط به اثرات
تغییراقلیم ،خطای ناشی از ساختار مدل معموالً با به کارگیری چندین
مدل بارش رواناب و تعیین محدوده تغییر خروجی آنها ارزیابی
میشود )،Wilby and Harris, 2006 ،Booji, 2005
 .)Jiang et al, 2007تحلیل صحیح و مفصل پارامترهای مدل و
ساختار مدل وابسته به آن ،میتواند به برآورد و کاهش خطاهایی که
پیش بینی مدل را تحت تأثیر قرار دهد ،کمک کند .به این منظور
آنالیز حساسیت یکی از مباحث مرکزی در مدلسازی هیدرولوژیکی
است .آنالیز حساسیت به منظور بررسی رفتار جریان شبیهسازی شده
با تغییر در مقدار پارامترهاست ) .(Abebe et al. 2010این روش
برای مدلهای پیچیدهای که شامل پارامترهای زیادی است مناسب
میباشد ) .(Liu and Sun, 2010به عالوه برای حوضههای خشک
نیز تعیین پارامترهای موضعی کنترل کننده مهم است ).(Nat, 2011
در مطالعات اثرات تغییراقلیم دورهای که برای واسنجی مدل استفاده
میشود با دوره طرح متفاوت است .چون پارامترهای مدل بارش-
رواناب باید با دادههای تاریخی در دسترس واسنجی شود که ممکن
است تا اندازهای باعث خطا گردد )، Yapo et al, 1996
 .(Oudin et al, 2006آشفته و همکاران ( )1131در تحقیقی که با
هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت هفت مدل  AOGCMو سناریوهای
انتشار گازهای گلخانه ای A2و  B2با استفاده از مدل هیدرولوژیکی
 IHACRESبر رواناب حوضه قرنقو تحت تأثیر تغییراقلیم انجام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که دمای حوضه در سناریوی  A2بین
 2/0تا  1درجه سانتیگراد و برای سناریوی  B2بین  2/1تا  4درجه
سانتیگراد افزایش و بارش حوضه در فصل پاییز افزایش و در تابستان
کاهش خواهد یافت .در نهایت رواناب ساالنه دراز مدت دوره آتی
نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت که این افزایش برای
سناریوی  A2بیش از سناریوی  B2خواهد بود .با توجه به اینکه در
مطالعات بررسی تغییر اقلیم خأل بررسی توأمان عدم قطعیتها وجود
دارد ،در این تحقیق سعی بر آن است که اکثر عدم قطعیتهای
موجود در بررسی وضعیت تغییر رواناب حوضه نیمه خشک رودخانه
اعظم هرات-یزد در دوره  0212-0212تحت تأثیر تغییراقلیم که

 -2روش تحقیق
 -1-2منطقه مطالعاتی

حوضه آبریز رودخانه اعظم با وسعت  1234کیلومترمربع در 12
کیلومتری شرق ارسنجان و  22کیلومتری جنوب غرب مروست بین
طولهای جغرافیایی  21° - 42′الی  24° - 12′شرقی و عرضهای
جغرافیایی  03° -42′الی  12° -12′شمالی گسترده است .حوضه
آبریز از شمال با حوضه آبریز رودخانه بوانات ،از غرب با حوضه آبریز
رودخانه کر از جنوب با حوضه آبریز دریاچه طشک و از شرق با کویر
هرات همجوار میباشد .ارتفاع این حوضه از  1121متر تا  1342متر
از سطح دریا تغییر میکند .دمای متوسط ساالنه در حوضه  12درجه
سلسیوس بوده و متوسط بارندگی سالیانه آن  002میلیمتر است که
این ریزش در اکثر نقاط به صورت بارش بوده و چنانچه در بلندیها
ریزش برف هم وجود داشته باشد با توجه به ناچیز بودن مقدار برف
در برخی سالها نمیتوان انتظار داشت که وسعت حوضه آبریزی که
زیر پوشش برفی قرار بگیرد چشمگیر باشد .براساس طبقهبندی
دومارتن این حوضه جز حوضههای نیمه خشک دستهبندی میشود.
 -2-2آمادهسازی دادهها

به دلیل فقدان شبکه بارانسنجی و سینوپتیک در منطقه ،برای بارش
و دما از روابط گرادیان ماهانه ارتفاع-بارش و ارتفاع-دمای
ایستگاههای موجود در محدوده استفاده شد .برای بارش منطقهای،
دادههای روزانه  7ایستگاه بارانسنجی (بندپایین ،مزیجان ،چاهک،
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فوریه درجه حرارت را تخمین میزنند .درجه حرارتهای کمینه و
بیشینه روزانه بصورت فرآیندهای تصادفی با میانگین و انحراف
معیارهایی که وابسته به وضعیت تر یا خشک بودن روز مورد نظر
هستند ،مدلسازی میشوند .سری فوریه مرتبه سوم برای شبیهسازی
میانگین و انحراف معیار درجه حرارت فصلی بکار میرود .مدل برای
مقایسه بین دادههای مشاهده شده و تولید شده از سه معیار توزیعهای
احتمال ،میانگینها و انحراف معیارها به ترتیب از طریق آزمونهای
آماری کلموگروف اسمیرنوف (( t ،)K-Sآزمون تی استیودنت) وF
استفاده میکند .این آزمونها بر اساس این فرض هستند که دادههای
هواشناسی مشاهده شده و تولید شده ،هر دو نمونهای تصادفی از یک
توزیع هستند .مشخصات مدلهای گردش عمومی استفاده شده در
جدول  1فهرست شده است.

قوری ،ده چاه ،آباده طشک و منج) و دو ایستگاه کلیماتولوژی
(مروست ،هرات) و برای دما از میانگین ماهانه  2ایستگاه
کلیماتولوژی (مروست ،هرات ،مادر سلیمان ،جهان آباد ،مزیجان) و
یک ایستگاه سینوپتیک (مروست) در اطراف حوضه استفاده شد
(شکل  .)1در ادامه ایستگاه هیدرومتری بندپایین در خروجی حوضه
به عنوان ایستگاه مبنا برای مشاهده تغییرات رواناب حوضه انتخاب
گردید .کلیه دادههای حوضه در دوره آماری  1330تا  0223در
مقیاس روزانه تهیه گردید.
-3-2روشهای ریزمقیاس نمایی

روشهای ریزمقیاس نمایی از قبیل رگرسیون خطی چندگانه،
رگرسیون غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی) و مولدهای آب و هوایی
در مقایسه با روشهای ریزمقیاس نمایی دینامیکی در اجرا آسانتر و
کم هزینهتر هستند .در این تحقیق برای ریزمقیاس نمایی مدلهای
گردش عمومی جو ،از مولد آب و هــوایـی آماری LARS-WG
ابــــداع شــــده تــوســط ) Racsko et al. (1991و
) Semenov and Barrow (1997و مدل ریزمقیاس نمایی آماری
رگرسیونی  SDSMابداع شده توسط ) Wilby et al. (2002استفاده
میشود.

 -2-3-2مدل ریزمقیاس نمایی SDSM

1

 SDSMیک مدل ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر رگرسیون خطی
است .این مدل که از ابزارهای کمکی برای ارزیابی تأثیرات تغییراقلیم
محلی میباشد ،توسط ) Wilby et al. (2002توسعه یافته است .این
مدل ترکیبی از روشهای تولید آب و هوای مصنوعی و رگرسیونی
است که براساس برقراری ارتباط آماری مناسب بین متغیرهای
پیشبینیکننده 0بزرگ مقیاس منطقه ) (NCEPو متغیرهای
پیشبینیشونده( 1دادههای مشاهداتی) ،میتوان به روابط مناسبی
برای پیش بینی متغیرهای آب و هوایی در دورههای آتی تحت تأثیر
پدیده تغییر اقلیم دست یافت .برای متغیر بارش ،این مدل از فرآیند
شرطی برای ریزمقیاس نمایی استفاده میکند .میزان بــارش بــه
رخــداد روزهای تر-خشک بستگی دارد کــه آن هم بـه نــوبــه
خــود بــه متغیرهای پیشبینی کننده در مقیاس ناحیهای مانند
میانگین فشار سطح دریا ،رطوبت ویژه و ارتفاع ژئوپتانسیل بستگی
دارد ).(Wilby and Dawson, 2007

 -1-3-2مدل ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG

این مدل تولیدکننده آب و هوای تصادفی است که برای شبیهسازی
سریهای زمانی دمای مینیمم و ماکزیمم وبارش و تابش در
شرایط اقلیم سابق و آینده به کار میرود .در این مدل از متغیرهای
بزرگ مقیاس اتمسفری استفاده نمیشود و متغیرهای اقلیمی
محلی به تناسب تنظیم میشود تا تغییر اقلیم را نشان دهد
) .(Sajjad Khan et al, 2006این مدل از توزیع نیمه تجربی برای
طول دوره سری خشک و تر ،بارش و دما استفاده میکند .سریهای

شكل  -1نقشه حوضه رودخانه اعظم و ایستگاههای منتخب
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جدول  -1مشخصات مدلهای گردش عمومی
نام مدل

گروه مؤسس

كشور

قدرت تفكیک

سناریوی شبیه سازی

CSMK3

سازمان تحقیقات صنعتی و علمی کشورهای مشترک المنافع
مرکز مدلسازی و بررسی اقلیم کانادا
مؤسسه فیزیک جوی
مرکز ملی تحقیقات هواشناسی
مؤسسه پیر سایمون الپالس
مؤسسه هواشناسی ماکس-پالنت
مؤسسه ملی مطالعات محیطی
مرکز تحقیقات اقلیمی Bjerknes

استرالیا
کانادا
چین
فرانسه
فرانسه
آلمان
ژاپن
نروژ

°1/3 × 1/3

SRA1B, SRB1

°0/3 × 0/3

SRA1B

°0/3 × 0/3

SRA1B, SRB1

°1/3 × 1/3

A1B, A2

°1/72 × 0/2

SRA1B, SRA2, SRB1

°1/3 × 1/3

SRA1B, SRA2, SRB1

°0/3 × 0/3

SRA1B, SRB1

HADCM3
HADGEM

دفتر هواشناسی UK

انگلیس

GFCM21

آزمایشگاه ژئوفیزیک دینامیک سیاالت
مؤسسه مطالعات فضایی Goddard

امریکا
امریکا

CGMR
FGOALS
CNCM3
IPCM4
MPEH5
MIHR
BCM2

GIAOM

°1/3× 1/3

SRA1B, SRB1

°1/72× 0/2
°1/3× 1/1

SRA1B, SRA2, SRB1
SRA1B, SRA2

°0/2× 0/2

SRA1B, SRA2, SRB1

°4× 1

SRA1B, SRB1

NCPCM
NCCCS

مرکز ملی تحقیقات جوی

امریکا

°0/3× 0/3
°1/4× 1/4

SRA1B, SRB1
SRA1B, SRA2, SRB1

INCM3

مؤسسه ریاضیات عددی

روسیه

°4×2

SRA1B, SRA2, SRB1

شمار آید .تبخیر و تعرق پتانسیل یکی از ورودیهای مدل
 HMSاست .برای تخمین تبخیر وتعرق سعی میشود از فرمولها و
روشهایی استفاده شود که اجزای آن به آسانی در اختیار باشد .در
این تحقیق از روش بالنی -کریدل 2به شرح رابطه ( )1استفاده
میشود.
)ET0=P(0.46T+8.1
() 1
 ET0متوسط تبخیر -تعرق پتانسیل در ماه موردنظر (میلیمتر در
روز) T ،متوسط درجه حرارت روزانه در ماه موردنظر (سلسیوس) و P
ضریب مربوط به طول روز یا درصد ساالنه تابش آفتاب در ماه
میباشد که با توجه به عرض جغرافیایی در هر منطقه به دست
میآید.

از آنجاییکه توزیع روزانه بارش بسیار چولگی دارد ،معموالً از تبدیل
ریشه چهارم برای دادههای بارش استفاده میشود.

HEC-

 -4-2مدلهای هیدرولوژیكی

در این تحقیق برای بررسی تفاوت بین مدلهای هیدرولوژیکی
مختلف از دو مدل مفهومی  HEC-HMSو  IHACRESکــه در
مناطق خشک و نیمه خشک نیز کاربرد دارند ،استفاده میشود .ابتدا
مدل مورد واسنجی و صحت سنجی قرار میگیرد و سپس آنالیز
حساسیت بر روی پارامترهای دو مدل هیدرولوژیکی صورت میگیرد
تا پارامترهایی که تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی دارند و نتیجتاً عدم
قطعیت خروجی را باال میبرند مشخص شوند.
 -1-4-2مدل HEC-HMS

-2-4-2مدل IHACRES

مدل پیوسته و نیمه توزیعی  ،HEC-HMSفرآیندهای هیدرولوژیکی
مانند :جریان عمودی خاک ،تبخیرو تعرق ،نفوذ ،جریان زمینی ،جریان
کانال و جریان زیرزمینی را در یک رودخانه شبیهسازی میکند .مدل
شامل الگوریتم  4SMAاست که با ورودیهای عمق بارش و تبخیر
و تعرق ،رواناب و ذخیره و تلفات را محاسبه میکند .همانطور که
شکل  0نشان میدهد پنج الیه ذخیره وجود دارد که برای شبیهسازی
حرکت آب از بین الیههای مختلف ظرفیت ماکزیمم هر الیه ذخیره
و شرایط اولیه برای هر الیه به صورت بخش پر هر الیه و نرخ
انتقال به الیه دیگر وجود دارد ) .)Fleming and Neary, 2004این
الگوریتم دارای ساختار خطی است و ممکن است منبع خطایی در
شبیهسازی فرآیند بارش -رواناب که به صورت غیر خطی باشد ،به

این مدل براساس این مفهوم است که فرآیند بارش رواناب در مقیاس
حوضه میتواند به یک مدل تلفات غیرخطی و یک مدل روندیابی
خطی تقسیم میشود (شکل  .)1مدول غیرخطی تلفات برای انتقال
بارش و دما به بارش مؤثر و مدول خطی روندیابی برای محاسبه
ترکیب خطی مقدار جریان پیشین و بارش مؤثر است .در روندیابی
جــریان دو جزء جــریانهــای سریـع و آرام (تدریجی) وجــود
دارد .ایــن دو جزء میتواند به صورت سری یا موازی بهم بپیوندند.
) Ye et al. (1997پیشنهاد دادند در بیشتر موارد استفاده ،اجزاء به
صورت مــوازی بهم بپیوندند جز در مناطق نیمه خشک یا
جریانهای زودگذر که معموالً یک جزء کارآمــدتر خواهــد بود.
طبق نظر ) ،Croke and Jakeman (2008مــوضوع مهم در
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پارامترهای مدل واسنجی شده به عنوان مبنا در نظر گرفته میشود و
با استفاده از سناریوهای تغییر در میزان پارامترها برای هر مدل میزان
حساسیت تابع هدف تعریف شده به پارامترها و عدم قطعیت مدل
بسته به آن پارامترها سنجیده میشود .با توجه به منابع عدم قطعیت
در مدلهای هیدرولوژیکی امکان پیدایش انواع خطا وجود دارد.
دادههای ورودی مدلها شامل بارش ،دما و تبخیر و تعرق و تبخیر
پتانسیل است .از نظر ( Oudin et al. (2006حساسیت مدلهای
مفهومی به میزان تبخیر و تعرق کم است .اما حساسیت باالیی نسبت
به دادههای بارش دارند،که آن هم در مناطق خشک معموالً ناچیز و
نامنظم بوده و تغییرات شدید مکانی و زمانی دارد

مــدل  ، IHACRESفراوانی وقایع است که در مناطق خشک و
نیمه خشک نسبت به حوضههای مرطوبتر وقایع جریان فراوانی
کمتری دارند .این بدان معنی است که برای کاهش عدم قطعیت در
پارامترهای مدل و به علت وقوع کمتر وقایع بارندگی ،طول دوره
کالیبراسیون میبایست حتیاالمکان بیش تر در نظر گرفته شود.

) ،(Bahat et al., 2009عدم قطعیت در رواناب شبیهسازی شده را
به همراه خواهد داشت ) .(Yatheendradas et al., 2008با انجام
آنالیز حساسیت میتوان میزان خطای مربوط به انتخاب مقدار
نامناسب برای پارامترهای مدلها و تأثیری که این پارامترها بر توابع
هدف مورد نظر را بررسی نمود Jin et al. (2009) .در پژوهشی
برای تحلیل حساسیت پارامترهای مدل  HBVاز معیار نش و
) Abebe et al. (2010از دو معیار  RMSEو  BIASاستفاده
نمودند .در تحقیق حاضر معیار  NASHاستفاده شد .در مدل HEC-
 HMSسناریوی استفاده شده ،کاهش و افزایش مقدار پارامترها تا 02
درصد مقدار اولیه پارامترها بود .پارامترهایی که برای تحلیل
حساسیت مدل در نظر گرفته میشود شامل 10 ،پارامتر تلفات
 ،SMAدو پارامتر انتقال رواناب ،دو پارامتر مربوط به گیرش بارش
توسط پوشش گیاهی و خاک و پنج پارامتر شرایط اولیه حوضه است،
از این میان  2پارامتر مربوط به شرایط اولیه در تحلیل حساسیت به
حساب نمیآید .برای مدل  IHACRESپارامترها تا  02درصد
افزایش و کاهش یافت تا مشخص شود کدام پارامتر تأثیر بیشتری در
نتایج مدل دارد؟

شكل  -2ساختار الگوریتم )HEC, 2000( SMA

در تحقیق حاضر از معیارهای عملکرد ضریب نش ( ،)Nashضریب
همبستگی ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو معیار خطای
بایاس ( )Biasبرای بررسی عملکرد مدلها در شبیهسازی بارش-
رواناب ،استفاده میگردد.
6

 -5-2آنالیز حساسیت

 -3نتایج و تحلیل نتایج

طبق تعریف ) Haan (2002آنالیز حساسیت روشی است برای
تعیین اینکه کدام یک از پارامترهای مدل بیشترین اثر را بر نتایج
مدل دارد .آنالیز حساسیت ممکن است کلی یا موضعی باشد .در
آنالیز حساسیت موضعی ،تأثیر تغییر یک پارامتر ورودی به صورت
جداگانه با ثابت نگه داشتن پارامترهای دیگر بر تابع هدف بررسی
میشود .در روش کلی ،تمام پارامترها امکان تغییر به صورت همزمان
در دامنه تغییرشان را دارند .این روش براساس استفاده از
ویژگیهای احتماالتی متغیرهای تصادفی متغیرهای ورودی است
) .(Cunderlik and Siminovic, 2004این روش برای ارزیابی
پارامترهای یک مدل مفهومی به کار میرود .مجموعهای از

-1-3واسنجی مدلهای بارش-رواناب

برای واسنجی مدل ،HEC-HMSبا توجه به اینکه مدل برای
شبیهسازی به مقادیر اولیهای برای برخی از پارامترها نیاز دارد،
شبیهسازیها از ابتدای سال آبی یعنی اول پاییز شروع میشود تا
مقدار اولیه برخی پارامترهای مورد نیاز صفر در نظر گرفته شود .یک
دوره  1ساله (01سپتامبر  00-0221سپتامبر  )0220برای واسنجی و
دورهی دو ساله ( 01سپتامبر  00-1331سپتامبر  )1332برای
صحتسنجی استفاده شد .همانطور که شکل  4نشان میدهد ،مدل
در فصل بهار و زمستان جریانها را کمتر تخمین میزند اما در فصل
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شكل  -3چگونگی شبیهسازی بارش -رواناب مدل  IHACRESهمراه با مدولهای خطی و غیرخطی
)Jakeman and Hornberger (1993

دبیهای کمتری را نسبت به دبیهای حداکثر مشاهداتی شبیهسازی
کرده است .همین مشکل در دوره صحت سنجی بیشتر نمود پیدا
کرده است و منجر به پایین آمدن ضریب نش در این دوره شده است.

پاییز و تابستان جریان را دست باال شبیهسازی نموده است .یکی از
عوامل دست پایین نمودن جریان توسط  HEC-HMSعدم قابلیت
مدل در شبیهسازی دبیهای اوج است اما از آنجاییکه تمرکز بر
متوسط جریان و دبی پایه است نتایج کالیبره مدل در این مقطع قابل
قبول است اما این نقص در شبیهسازی جریان دوره آتی نمود
بیشتری پیدا کرده است.

 -2-3آنالیز حساسیت مدلهای هیدرولوژیكی

نظر به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک سرعت رسیدن به
میزان نفوذ نهایی باالست ) ،(Greenbaum et al., 2006همانطور
که شکل  0نشان میدهد ،از بین پارامترهای الگوریتم  SMAدر
مدل  ،HEC-HMSپارامتر مربوط به نفوذ و ظرفیت ذخیره خاک جز
پارامترهای بسیار حساس و پارامتر نفوذ عمقی آب پارامتری نیمه
حساس است .از بین بقیه پارامترهای مدل ،پارامتر هیدروگراف
کالرک (ضریب ذخیره کالرک) نسبت به افزایش پارامتر حساس
است.

در مدل  ،IHACRESدوره  2ساله ( 1ژانویه  11-0220دسامبر
 )0220برای واسنجی و دوره سه ساله ( 1ژانویه  11-1330دسامبر
 )1333برای صحتسنجی در نظر گرفته شد .مقادیر پارامترهای
واسنجی شده مدل برای حوضه مورد نظر به صورت سعی و خطا
برآورد شد .با توجه به معیارها عملکرد مدل در دوره واسنجی
(جدول ،)0مدل دارای توانایی الزم برای شبیهسازیهای دبی در
حوضه مورد نظر است .براساس نتایج شکل  2مدل در هر دو دوره
توانایی کمتری در شبیهسازی دبیهای حداکثر دارد ،به طوریکه

جدول  -2شاخصهای عملكرد مدلهای هیدرولوژیكی در دوره واسنجی و صحت سنجی
دوره صحت سنجی

دوره واسنجی

مدلهای
هیدرولوژیکی

BIAS

RMSE

R
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شكل  -4رواناب مشاهداتی و شبیهسازی شده توسط مدل  HEC-HMSدر دوره واسنجی (چپ) و صحت سنجی (راست)
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شكل  -5رواناب مشاهداتی و شبیهسازی شده توسط مدل IHACRESدر دوره واسنجی (چپ) و صحت سنجی (راست)

یکی از دالیل پذیرش مدل  IHACRESدر بحث مدلسازی
هیدرولوژیکی ،سادگی ساختار مدل است که در حین کوشش برای
نمایاندن جزییات بیشتری از فرآیندهای درونی که مخصوص
مدلهای توزیعی است ،عدم قطعیت پارامترها را کاهش داده است
).(Croke et al, 2005

 -3-3ریزمقیاس نمایی متغیرهای دما و بارش با مدل SDSM

در واسنجی مدل  ،SDSMبرای بارش و دمای ماکزیمم و مینیمم
متغیرهای بزرگ مقیاس ارائه شده در جدول  1که با تجزیه و تحلیل
ساالنه و آنالیز بخشی بدست آمد ،باالترین همبستگی را نشان دادند.
 -4-3ریزمقیاس نمایی متغیرهای دما و بارش با مدل

همانطور که در شکل  7مشخص است ،آنالیز حساسیت نشان داد ،از
بین پارامترهای مدول خطی و غیر خطی که دارای تعداد کمتری
پارامتر مؤثر بود ،تقریباً هیچ کدام تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مدل
ندارد و با تغییر در پارامترها در محدوده مورد نظر تغییر محسوسی در
توابع هدف مشاهده نشد.

LARS-WG

واسنجی و ارزیابی مدل LARS-WGدر دوره پایه  1330-0223اجرا
گردید .با مقایسه دمای ماکزیمم و مینیمم و بارش تولید شده توسط
مدل و مقادیر مشاهدهای در شکل  3نتیجه میشود که اختالف
معنیداری بین مقادیری که مدل تولید کرده با مقادیر مشاهدهای
دادههای اقلیمی دما و بارش وجود ندارد.
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شكل  -6آنالیز حساسیت پارامترهای مدل  HEC-HMSبا تابع هدفNash
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شكل  -7آنالیز حساسیت پارامترهای مدل  IHACRESبا تابع هدفNash

جدول  -3متغیرهای غالب در مدل كردن متغیرهای هیدرولوژیكی منطقه
متغیر بزرگ مقیاس

واحد

بارش

دمای
مینیمم

دمای ماكزیمم

شدت جریان هوای سطح
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*

*
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*

*
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تولیدشده

 -5-3عدم قطعیت روشهای ریز مقیاسنمایی

مشاهده شده

35

با توجه به شکل  3مدل  SDSMدر اکثر ماهها به جز جوالی ،نوامبر
و دسامبر افزایش دمای بیشتر از مدل  LARS-WGرا نشان
میدهد .بیشترین اختالف شبیهسازی در بهار در ماه مارس 1/12◦Cو
کمترین اختالف در ماه می و دسامبر در حدود 2/0◦ Cاست .هر دو
مدل در تمام ماههای سال به جز دسامبر که دما کاهش  2/0درجه
سلسیوسی خواهد داشت ،افزایش در دما را پیشبینی میکنند .طبق
شکل  12بارش ساالنه حوضه در دوره آتی در دو روش ریز
مقیاسنمایی تفاوت اندکی (حدود  1میلیمتر) دارد .در ماههای ژانویه،
فوریه و مارس ،جوالی و سپتامبر هر دو مدل عملکرد مشابهی در
شبیهسازی بارش دوره آتی دارند .بیشترین اختالف دو مدل ریز
مقیاس نمایی در شبیهسازی بارش ماه مارس است که دو مدل عدم
قطعیت باالیی در پیشبینی داشتهاند.
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شكل  -9اختالف متوسط بلندمدت ماهانه میانگین دما و بارش

شكل  -8مقایسه مقادیر مشاهداتی و تولید شده توسط مدل

دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی تحت دو روش

 LARS-WGدر دوره ارزیابی مدل

ریزمقیاسنمایی
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شكل  -11بارش ساالنه دوره مشاهداتی و شبیهسازی شده با دومدل  SDSMو LARS-WG

LARS-WG

 -6-3تلفیق عدم قطعیت مدلهای هیدرولوژیكی و مدلهای

SDSM

100

ریزمقیاس نمایی

برای ارزیابی عدم قطعیت مربوط به مدلهای هیدرولوژیکی ،دما و
بارش ریزمقیاس شده به عنوان ورودی به دو مدل مفهومی
 IHACRESو  HEC-HMSداده شد و رواناب خروجی از آن در
دوره  0212-0212مورد تحلیل قرار گرفت.
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0
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)change in Runoff(%

80

-40

با توجه به شکل  11در مدل  ،HEC-HMSرواناب حوضه در همه
ماهها به جز دسامبر و ژانویه کاهش خواهد یافت که در تمام ماهها به
جز ماه فوریه و مارس و آوریل رواناب ناشی از خروجیهای مدل
 SDSMکاهش رواناب کمتری را نسبت به خروجی مدل
 LARS-WGداشته است .رواناب شبیه سازی شده  IHACRESبا
خروجی مدل  LARS-WGدر تمام ماهها جز اکتبر و نوامبر نسبت
به  SDSMدست باالتر بوده است.

-60
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 -7-3وضعیت بارش و دمای منطقه تحت تأثیر عدم قطعیت

)change in Runoff(%

20

-60

مدلهای مختلف گردش عمومی و سناریوهای انتشار گازهای

-80

گلخانهای

با توجه به شکل  10تأثیر خروجی  12مدل  AOGCMتحت
سناریوهای انتشار  A2 ،A1Bو  B1در شبیهسازی متغیر دمای
منطقه در دوره  0212-0212مورد بررسی قرار گرفت .در هر سه
سناریو ( A2،A1Bو GCM )B1ها افزایش در دما در تمام ماهها در
دوره آتی جز ماه دسامبر پیش بینی میشود.

Month

شكل  -11درصد تغییرات رواناب شبیهسازی شده نسبت به
دوره پایه توسط مدل  HEC-HMSو  IHACRESتوسط
خروجی مدلهای ریز مقیاس نمایی  LARS-WGو SDSM
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بیشترین افزایش دما در ماه مارس و سپتامبر و می به ترتیب 1/7و
 1/0و  1/1درجه سلسیوس است .بیشترین افزایش دما مربوط به
فصل بهار ) (MAMبا ( 1/1°Cسناریوی  A1Bو  )A2بوده است و
کمترین افزایش دما مربوط به ماههای فصل زمستان) (DJFبا
 2/0°Cاست .از ماه ژانویه تا آوریل میانه دو سناریوی  A1Bو A2
مشابه است و سناریوی  B1معموالً در تمام ماهها میانه کمتری را
پیش بینی نموده است.

 -8-3عدم قطعیت مدلهای اقلیمی ،سناریوهای انتشار
گازهای گلخانهای و مدلهای هیدرولوژیكی در شبیهسازی
رواناب در دوره آتی
سریهای زمانی بارش و دمای ریزمقیاس شده با مدل LARS-WG

به مدلهای بارش -رواناب واسنجی شده  IHACRESو
 HEC-HMSمعرفی شده و سری زمانی رواناب حوضه رودخانه
اعظم در دوره  0212-0212تولید گردید .شکلهای14تا  10تغییرات
بلند مدت ماهانه رواناب به ترتیب تحت سناریوی  A2، A1Bو B1
تغییر اقلیم در دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی را نشان میدهد .در
هر سه سناریو مدلهای بارش-رواناب عملکرد مشابهی داشتند .در
سری روانابهای شبیه سازی شده توسط دو مدل تحت سناریوی
اقلیمی  ،A1Bوجود دادههای حدی نسبت به دو سناریوی دیگر
بیشتر است که این نتایج نشاندهنده باال آمدن سطح آب رودخانه به
خصوص به دلیل رگبارهای پراکنده در بهار و تابستان میباشد .مدل
 HEC-HMSدر تمامی فصول به جز ماه دسامبر و ژانویه در فصل
زمستان که رواناب افزایش یافته است ،کاهش در میزان رواناب را
شبیه سازی نموده است .اما مدل  IHACRESکاهش در رواناب
ماههای فصل پاییز و ماه مارس را نشان داده است .عدم قطعیت
باالیی در مدلهای  AOGCMدر هر سه سناریو وجود دارد بهطوری
که دامنه تغییرات مقادیر رواناب شبیهسازی شده توسط مدل
هیدرولوژیکی  IHACRESدر تمام ماهها به جز ماه دسامبر نسبت
به مدل دیگر بسیار زیاد است و در همه ماهها ،میانگین رواناب بیش
از مدل  HEC-HMSشبیهسازی شده است.

طبق شکل  11هر سه سناریو به جز در ماههای آوریل ،جوالی،
سپتامبر و دسامبر بهطور مشابه کاهش در بارندگی تمام ماهها را پیش
بینی میکنند .بیشترین کاهش در بهار در ماه می 12درصد با
سناریوی  ،A2در فصل تابستان  20درصد در ماه آگوست با سناریوی
 ،A2در پاییز نوامبر  12درصد با سناریوی  A1Bو زمستان ماه ژانویه
در سناریوی  B1است .اما شاهد افزایش بارانهای تابستانه به
خصوص افزایش  33درصدی در ماه جوالی در سناریوی B1
خواهیم بود.
بارش پاییزه در ماه آگوست  12درصد کم شده ولی در سپتامبر تا122
برابر زیاد خواهد شد .نکته حائز اهمیت افزایش بارش پاییزه و
تابستانه و کاهش بارش زمستانه است به طوریکه جز در ماه اول
زمستان ،در دو ماه بعد بارندگیها کاهش مییابد .عدم قطعیت سه
سناریو به خصوص در مقادیر میانه و دامنه تغییرات در ماههای ژوئن،
جوالی ،آگوست و سپتامبر وجود دارد .با توجه به اینکه میزان
بارشها تابستانه و پاییزه در منطقه بسیار اندک بوده است این
افزایش در میزان بارش قابل توجه نبوده و تأثیری در وضعیت منابع
آب نخواهد داشت.
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شكل  -12تغییرات بلندمدت ماهانه دما در دوره  2115-2131نسبت به دوره پایه با  15مدل  GCMحاصل از مدل LARS-WG

(نمودارها از چپ مربوط به سناریوی  B1 ،A1Bو )A2
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شكل  -13تغییرات بلندمدت ماهانه بارش در دوره  2115-2131نسبت به دوره پایه با  15مدل  GCMحاصل از مدل
( LARS-WGنمودارها از چپ مربوط به سناریوی  B1 ،A1Bو )A2
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شكل  -14مقایسه درصد تغییرات میانگین بلندمدت رواناب شبیهسازی شده تحت خروجی سناریوی  A1Bمدل  AOGCMدر
مدل  LARS-WGتوسط دو مدل بارش -رواناب (به ترتیب از چپ مدل  HEC-HMSو )IHACRES
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شكل  -16مقایسه درصد تغییرات میانگین بلندمدت رواناب شبیهسازی شده تحت خروجی سناریوی  B1مدل  AOGCMدر مدل
 LARS-WGتوسط دو مدل بارش -رواناب (به ترتیب از چپ مدل HEC-HMSو )IHACRES

نفوذ و افزایش ظرفیت خاک به دلیل اشباع بودن الیه خاک و باال
آمدن آب زیرزمینی میباشد .لذا عدم قطعیت مربوط به مدلهای
هیدرولوژیکی بسیار باال خواهد رفت.

در فصل بهار علیرغم افزایش بارش تنها در ماه آپریل ،میزان افزایش
رواناب در دوره آتی نسبت به دوره پایه اتفاق میافتد .در هر سه
سناریو مدل  HEC-HMSدر ماه دسامبر بیشترین تغییرات را داشته
است که این دامنه در سناریوی  A2تا  122درصد هم رسیده است
که این افزایش رواناب به دلیل افزایش بارندگی ،کاهش دما ،کاهش
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هیدرولوژیکی) در شبیهسازی رواناب ،مشاهده شد عدم قطعیت
رواناب شبیهسازی شده با خروجی دو مدل ریز مقیاس نمایی در دو
مدل هیدرولوژیکی بسیار باالست به طوریکه مدل HEC-HMS
روند کاهشی برای رواناب در اکثر ماهها (به جز ماه ژانویه و دسامبر)
پیش بینی نموده است که بیشترین کاهش مربوط به ماه مارس
22درصد است .مدل هیدرولوژیکی  IHACRESنیز روند قابل قبولی
از کاهش و یا افزایش رواناب با توجه به افزایش و کاهش در بارندگی
پیشبینی نموده است که یکی از دالیل آن را میتوان عدم قطعیت
پایین پارامترهای موجود در آن و کارآمد بودن این مدل در
شبیهسازی رواناب در حوضههای خشک و نیمه خشک دانست.
خروجی حاصل از  12مدل گردش عمومی تحت سه سناریوی ،A2
 B1و  A1Bدر مدل ریز مقیاس نمایی  LARS-WGحاکی از
افزایش دما در تمام ماهها به جز دسامبر است .بیشترین افزایش دما
در ماه مارس و سپتامبر و می است .از طرفی بیشترین افزایش دما
مربوط به فصل بهار است .از ماه ژانویه تا آوریل میانه دو سناریوی
 A1Bو  A2مشابه است و سناریوی  B1معموالً در تمام ماهها میانه
کمتری را پیشبینی نموده است .در هر سه سناریو به جز ماههای
آوریل ،جوالی ،سپتامبر و دسامبر بهطور مشابه کاهش در بارندگی
تمام ماهها پیشبینی میشود .نکته حائز اهمیت افزایش بارش پاییزه
و تابستانه و کاهش بارش زمستانه است البته چون میانگین بلندمدت
در این ماهها کمتر از یک (و نزدیک صفر بوده است) این افزایش
تأثیر زیادی در میزان بارندگی ساالنه نخواهد داشت .بارش زمستانه و
بهاره نیز کاهش مییابد که چون بخش اعظم ریزش در این منطقه
در این فصول (ماههای دسامبر تا مارس) است ،بارش حوضه در دوره
آتی کاهش مییابد .همانطور که ) Abbaspour et al. (2009اعالم
کرده بودند ،به کارگیری طرحهای  GCMبارندگی بیشتر در مناطق
مرطوبتر و بارندگی کمتر در مناطق خشکتر را نشان میدهد که در
مناطق خشک با عدم قطعیتهای زیادی همراه است .این امر
میتواند به دلیل خطا و عدم قطعیت در شبیهسازی رواناب به دلیل
دادههای گم شده به خصوص دادههای بارش یا پیچیدگی رفتار اقلیم
منطقه باشد که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
نتایج نشان داد که عدم قطعیت تغییراقلیم در شبیهسازی رواناب
حوضه رودخانه باال بوده و عدم قطعیت مربوط به مدلهای
هیدرولوژیکی بزرگترین منبع عدم قطعیت در این تحقیق بوده است
بهطوریکه رواناب شبیه سازی شده برای دوره آتی توسط مدل
 HEC-HMSدر تمام ماهها به جز ژانویه و دسامبر کاهش یافته
است .مدل  IHACRESدارای عملکرد بهتری در شبیهسازی رواناب
تاریخی حوضه است و هنگامیکه دادههای ریزمقیاس شده به این
مدل وارد میشود ،جز در ماه فوریه ،مارس و ماههای فصل پاییز،
روند افزایشی برای رواناب حوضه برآورد نموده است .لذا میتوان

 -4خالصه و جمع بندی
در این تحقیق برای مطالعه تأثیر تغییراقلیم بر رواناب حوضه نیمه
خشک رودخانه اعظم هرات-یزد ،به منظور کارآمدتر شدن نتایج
سعی بر آن شد تا اکثر منابع عدم قطعیت بررسی شود .با توجه به
اینکه مدلسازی هیدرولوژیکی نیز معموالً توأم با خطاست در این
تحقیق عدم قطعیت پارامترهای مدلها نیز به عنوان منبعی اضافی بر
عدم قطعیت بررسی گردید.
به این منظور دو مدل هیدرولوژیکی برای دوره پایه مورد صحت
سنجی قرار گرفت و آنالیز حساسیت برروری پارامترها صورت گرفت.
سپس دما و بارش ریزمقیاس شده  12مدل  AOGCMتحت
سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1با مدل ریز مقیاسنمایی آماری
 LARS-WGو مدل HadCM3تحت سناریوی A2با مدل ریز
مقیاس نمایی  SDSMبه دو مدل شبیهسازی بارش-رواناب مفهومی
 IHACRESو  HEC-HMSبرای شبیهسازی رواناب معرفی شدند.
مدل  IHACRESدارای عملکرد بهتری در شبیهسازی رواناب
تاریخی حوضه بود .نتایج آنالیز حساسیت نشان داد ،مدل
 HEC-HMSدارای پارامترهای حساسی است که تابع عملکرد را به
شدت تحت تأثیر قرار میدهد .پارامترهای مربوط به ذخیره رطوبت
در خاک و نفوذ ،در مدل  HEC-HMSبیشترین تأثیر را در تابع
هدف داشتند .در مدل  IHACRESبه دلیل سادگی ساختار و وجود
تعداد محدودی پارامتر ،با تغییر در پارامترها ،تأثیر قابل توجهی در
تابع هدف مشاهده نشد .نتایج حاصل از روشهای ریز مقیاس نمایی
دادههای دما و بارش نشان از اختالف اندک خروجی این روشها
دراکثر ماهها است به طوریکه متوسط اختالف دمای دوره آتی در دو
روش ریز مقیاس نمایی اختالف  2/4◦ Cو برای بارش در حدود 12
درصد است .اما باید توجه داشت که روش ریز مقیاس نمائی
آماری  SDSMاحتیاج به زمان زیاد و تجربه کارشناسی قویتر و دید
سینوپتیکی از منطقه نسبت به مدل  LARS-WGدارد .البته انتخاب
روش مناسب برای ریز مقیاس نمائی متغیرهای اقلیمی حاصل از
مدلهای  ،AOGCMبستگی زیادی به نوع پروژه مورد بررسی دارد.
مدل  LARS-WGدر مورد متغیر بارندگی ،در فاصله ماه می تا اکتبر
افزایش یا کاهش قابل محسوسی پیش بینی نمیکند در حالیکه
مدل  SDSMدر این ماهها افزایش هر چند کمی را در بارندگی
(تابستان و پاییز) پیش بینی نموده است .در ماه ژانویه-مارس هر دو
مدل کاهش در میزان بارش را پیش بینی کردهاند که ممکن است
سبب کاهش سطح آب زیرزمینی در منطقه شود .البته عدم قطعیت
مدلهای ریزمقیاسنمایی در پیش بینی بارش زیاد است .با تلفیق دو
منبع عدم قطعیت (مدلهای مختلف  AOGCMو مدلهای
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