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چکیده
این پژوهش آثار ناشی از تغییر اقلیم بر دما ،بارندگی و رواناب در دورههای آتی با کمک مدل آماری  LARS-WGو مدل مفهومی هیددرووویییی
 SWATتحت سناریوهای اقلیمی  A2 ،A1Bو  B1مورد ارزیابی قرار میدهد .ابتدا به منظور تووید دادههای هواشناسی دوره آتی در حوضه مطاوعداتی
مدل  LARS-WGمورد واسنجی قرار گرفت و ضریب تغییرات دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش برای دورههای آتدی بده وندوار وردیهدای مددل
 SWATشبیهسازی شد .نتایج مدل  LARS-WGنشار داد که دمای حداقل و حداکثر در دورههای آتی افزایش خواهد یافت و نه تنها در مقدار بارش
بلیه در اوگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد .سپس شبیهسازی رواناب به صورت ماهانه و به وسدیله مددل  SWATانجدا شدد .بدرای واسدنجی و
اوتبارسنجی از نر افزار  SWAT-CUPو اوگوریتم  SUFI-2استفاده شد .ضریب نش -ساتیلیف و ضریب تعیدین  R2بدرای دوره واسدنجی  0/58و
 0/65و دوره اوتبارسنجی  0/49و  0/5بهدست آمد .سپس با معرفی میانگین نتایج ریزمقیاس شده به مدل  SWATتغییرات رواناب خروجدی از حوضده
در طی دورههای  2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080شبیهسازی گردید .نتایج نشار داد که رواناب در دوره  2030-2011تحت هر سه سدناریو
در فصول بهار و تابستار افزایش خواهد یافت و در فصول پاییز و زمستار کاهش مییابد .همچنین میزار روانداب در دورههدای  2065-2046و -2080
 2099در فصول پاییز و زمستار افزایش و در فصول بهار و تابستار کاهش خواهد یافت .این جابجایی فصلی در رواناب ناشی از اثدرات تغییدر اقلدیم بده
شیل افزایش دما ،تغییر اوگوی بارش و  ...میباشد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،مدل  ،LARS-WGرواناب ،مدل SWAT
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جمله بخشهایی است که به طدور جددی از تغییدرات اقلیمدی متدرثر
خواهد شد و حوزههای وسیعی از آر شامل مناب آبهدای سدطحی و
زیرزمینی ،سازههدای آبدی ،شدبیههدای آب و فاضدالب ،شدبیههدای
آبرسانی شهری ،ایستگاههای پمپای و سازههای مرتبط با بخش آب بدا
پیامدهای قابل مالحظهای روبهرو خواهند شد .کشورهایی مانند ایدرار
که در کمربند خشک جهانی واق شدهاند همواره با محددودیت منداب
آب مواجه هستند و تغییر اقلیم به همراه دیگدر ووامدل از قبیدل رشدد
جمعیت ،آوودگی ،تغییرات کاربری اراضی و غیدره منجدر بده وضدعیت
بحرانی در مناب آب خواهد شد .ییی از روشهای بررسی اثرات تغییر
اقلیم بر مناب آبی ،شبیهسازی بدا کمدک مددلهدای هیددرووویییی و
مدلهای گردش ومومی یا مدلهای اقلیمی منطقهای اسدت .مددل-
های گردش ومومی و مدلهای اقلیمدی منطقدهای 5ابدزاری موجدود
جهت شبیهسازی اقلیم در مقیاس جهانی میباشند کده خروجدی ایدن
مدلها (مانند دما و بارش) ،به ونوار ورودی مدلهای هیددرووویییی
به کار میروند و به این ترتیدب اثدرات تغییدر اقلدیم بدر روی سدییل
هیدرووویی ارزیابی میشود (.)Xu, 1999
5- Regional Climate Models

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه دشت ورامين با استفاده از مدل

از جمله مطاوعات انجا شده در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر روانداب
حوضه در خارج از کشور میتوار به مطاوعدهی اسدیول و همیدارانش
اشاره کرد .آرها با استفاده از مدل  SWATمقادیر مؤوفههدای بدیالر
هیدرووویییی را در سطح زیرحوضهای در آفریقا با دقت زمانی ماهانده
برآورد کردند و با استفاده از آنها شداخ هدایی بده ندا ”کمبدود آب“
تعریف و محاسبه کردند ( .)Schoul et al., 2008یانگ و همیارانش
در مطاوعدده خددود بددا اسددتفاده از مدددل  SWATتغییددرات سددطح آب
زیرزمینی در تانزانیا را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسدیدند
که روند تغییرات سطح آب زیرزمینی شبیهسازی شده توسط مددل بدا
رونددد دادههددای مشدداهداتی آر مطابقددت دارد .آنهددا همچنددین تددرثیر
سناریوهای مختلف تغییر کداربری اراضدی و همچندین تغییدر اوگدوی
کشت را بر روی سطح آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار دادندد و نشدار
دادند کده بدا اصدالن منطقدی اوگدوی کشدت مانندد تغییدر کشدت از
محصوالتی مانند گند و ذرت به باغات و درختار جنگلی ،میتوار تا
حد زیدادی از مصدرآ آب زیرزمیندی کاسدت (.)Yang et al., 2009
فییلین و همیارار ،با استفاده از مدل  SWATو ندر افدزار LARS-
 WGاقدا به بررسی اثرات تغییر اقلیم بدرروی بدار رسدوبی ،نیتدرات،
فسفر و کودهای شیمیایی به جا ماندده از کشداورزی در منطقده سدن
خواکین در کاویفرنا پرداختهاند .ریز مقیاس نمدایی انجدا شدده بدرای
دوره  2100توسط  LARS-WGانجا پذیرفتده اسدت .ایدن مطاوعده
اثرات سناریو های مرج انتشار  SRESبا در نظر گدرفتن انتشدار گداز
 CO2توسط فعاویت های کشاورزی مشخ کرد که افدزایش مقدادیر
این آالینده باوث کاهش  23درصدی در رواناب و افزایش  2درجه ای
دما را در برخواهد داشت ( .)Ficklin et al., 2010دوکوتدا و گیدواوی،
بدده بررسددی اثددرات تغییددر اقلددیم بددر مدددیریت مندداط و مندداب آب
هیدرووویییی حوضه رودخانه کوشی در نپال پرداختند .آنها به منظدور
شبیهسازی ترثیر هیدرووویییی از مدل  SWATاستفاده کردند .نتدایج
نشار داد که تغییر اقلیم به وندوار یدک تهدیدد بدزرا بدرای آب در
دسترس این منطقه مطرن نمیباشد .اگرچه مقدار جریدار پدیشبیندی
شده برای دوره بازگشت در اجرای مدل آب و هوا به شدت وابسته بده
تغییر اقلدیم مدیباشدد ( .)Devkota and Gyawali, 2015شرسدتا و
همیارار ،برای بررسی ود قطعیت رواناب و رسوب در آیندده تحدت
تاثیر تغییر اقلدیم در حوضده میوندگ بدا اسدتفاده از  LARS-WGو
 SWATو برای دوره های زمانی  2060 ،2030تحدت مددل GCM
اقدا کردهاند .نتیجه این پژوهش بیانگر افزایش بار رسوبی و کداهش
رواناب در آینده خواهدد بدود ( .)Shrestha et al., 2016در پژوهشدی
دیگددر کیشددیوا و همیددارانش ،بددا اسددتفاده از مدددلهددای  SWATو
 WEAPبه ارزیابی اثرات تغییدرات آب و هدوایی بدر منداب آبهدای
سطحی در حوضه پانگانی 1پرداختند .نتایج نشار داد رواناب در دهده
1- Pangani
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 2050نسبت به دوره پایه  10درصد افزایش مدییابدد و دمدا حددود 2
درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت .همچندین آبیداری در آیندده بدا
کمبود شدید مواجده خواهدد شدد و اسدتفاده از آب در آیندده مسدتلز
برنامهریزی در مصدرآ آب فعلدی و آیندده اسدت ( Kishiwa et al.,
 .)2018کوتارنه و همیارار ،با کمک مدل  SWATبه بررسی اثدرات
تغییر اقلیم بر مناب آب در اردر پرداختند .نتایج نشار میدهدد دمدای
هوا افزایش یافته اما تغییری در روند بارش ساالنه اتفاق نیافتده اسدت
( .)Qatarnel et al., 2018یاندگ و همیدارار ،بدا اسدتفاده از مددل
 SWATبه ارزیابی اثرات تغییدر اقلدیم بدر وملیدرد بدرنج در حوضده
نانلیوجیانددگ 2چددین پرداختنددد .نتددایج نشددار از قابلیددت بدداالی مدددل
 SWATدر شبیهسازی حوضه مطاوعاتی دارد .همچنین وملیرد بدرنج
بین  1/4تا  % 10/6تحدت مددلهدای اقلیمدی  GFDL-ESM2Mو
 IPSL-CM5A-LRافددزایش و تحددت مدددل  HadGEM2-ESبددین
 -3/5تدا  % -0/8کداهش مدییابدد ( .)Yang et al., 2018دابدا بده
بررسی حساسیت رواناب بده دمدا و بدارش در حوضده آواش ،3اتیدوپی
پرداخت .نتایج نشار داد که رواناب بده تغییدرات دمدا و بدارش بسدیار
حساس بوده و افزایش دمای  4 ،3 ،2 ،1و  5درجه سانتیگدراد دمدای
ساالنه ،موجب کاهش روانداب سداالنه بده ،-1/75 ،-0/88 ،-0/085
 -2/55و  % -3/30میشود (.)Daba et al., 2018
از جمله مطاوعات انجا گرفته در داخل کشور در زمیندهی اثدرات
تغییر اقلیم بر رواناب حوضه میتوار به مطاوعهی آذری و همیدارانش
( )1392اشاره کرد .آرها اثرات هیدرووویییی تغییدر اقلدیم در حوضده
آبریز گرگاررود را بررسی کردندد .در ایدن تحقید از مددل SWAT
برای شبیهسازی هیدرووویییی حوضه استفاده شد .نتایج مطاوعه ضمن
تریید کارایی مدل ،نشدار داد کده در شدرایط اقلیمدی آیندده (-2070
 )2099مقدار بارندگی ساالنه حوضده بده میدزار  3/2تدا  6/7درصدد
کاهش خواهد یافت .نتیجده تغییدرات اقلیمدی در بخدش آب ،کداهش
مقدار رواناب سطحی به میزار  0/4تا  7/7درصد ،کاهش آب خاک به
میزار  5/2تا  13درصد ،افزایش آبدهی حوضه به میزار  5/3تا 10/2
درصد و افزایش تبخیر و تعرق بدین  3/6تدا  1/6درصدد خواهدد بدود.
نتایج تحقی ضمن بیار اهمیت ترثیرات تغییر اقلیم بر کاربرد آنهدا در
اتخاذ تدابیر الز در جهت سازگاری با تغییر اقلیم ،در سیاستهای آتی
مدیریت حوضه گرگاررود ترکید میکند .در مطاوعهای دیگر منصدوری
و همیارار ( ،)1393به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منداب آب حوضده
زرینه رود با استفاده از مدل  SWATپرداختند .در گا اول به منظدور
تووید دادههای هواشناسدی دوره آتدی در حوضده مددل LARS-WG
مورد واسنجی قرار گرفت .از مددل  SWATجهدت ارزیدابی تدرثیرات
تغییر اقلیم بر میزار رواناب حوضه استفاده گردید .نتایج مدل نشار داد
2- Nanliujiang
3- Awash
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که متوسط ماهانه درجده حدرارت حدداقل و حدداکثر در دوره -2015
 2030افزایش خواهد یافت .همچنین متوسط ماهانه بارندگی در فصل
بهار کاهش یافته در حاوی که به مقدار آر در فصدلهدای تابسدتار و
پدداییز افددزوده خواهددد شددد .بسدداوتپددور و همیددارار ( )1393از مدددل
 SWATجهت پیشبینی اثرات تغییر اقلیم و کابری اراضی بر روانداب
و مناب آبی در بخشی از حدوزه آبخیدز وردگدار اسدتفاده کدرد .جهدت
بررسی تغییدر اقلدیم در آیندده نزدیدک ( ،)2039-2011آیندده میدانی
( )2069-2040و آینددده دور ( )2099-2070از دادههددای ریزمقیدداس
شده  CRUحاصل از خروجی مدل  HadCM3تحت سناریوی انتشار
 A2و نیز غلظت پیشبینی شده گاز دیاکسیدکربن تحدت سدناریوی
انتشار  A2استفاده گردید .سپس درصد تغییدرات بارنددگی و متوسدط
درجه حرارت ماهانه محاسبه و به مدلهای بهینه شده اول و دو وارد
گردید .مدل  SWATدقت قابل قبووی در هدر دو مرحلده واسدنجی و
اوتبارسنجی داشته است .نتایج نشار می دهد که آثار منفدی ناشدی از
تغییر اقلیم بر مناب آب حوزه در دورههای آتدی شددیدتر خواهدد بدود.
حاجیمحمدی و همیارانش ( ،)1397در تحقی خود بده ارزیدابی اثدر
تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کن پرداختند .شبیهسازی متغیرهای دما و
بارش بده وسدیله دادههدای مددل بدزرا مقیداس  HadCM3تحدت
سددناریوی  A2و مدددل ریزمقیدداسگردانددی  SDSMصددورت گرفددت.
شبیهسازی رواناب بهصدورت ماهانده بده وسدیله مددل هیددرووویییی
 SWATانجا شد .نتایج نشار داد که در تمامی ایستگاههای منتخب
بارش کاهش خواهد یافت و دما افزایش مییابد .در نهایت سناریوهای
اقلیمی ایجاد شده ،افزایش رواناب برای فصل زمستار و کاهش مقدار
آر را برای سایر فصول نشار داد.
با توجه به اثرات مختلف تغییر اقلیم در نقاط مختلف دنیدا ،ایدرار

نیز از تغییرات بزرا مقیاس مستثنی نبوده و اثدرات آر در بسدیاری از
حوضههای آبریز کشور مشاهده شده است .در این مطاوعه بده ارزیدابی
اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه مطاوعاتی با استفاده از میدانگین نتدایج
مدل  LARS-WGو مدل  SWATتحت سناریوهای انتشدار ،A1B
 A2و  B1میپردازیم .مهین نادری و همیدارار ( ،)1397در پدژوهش
خود با استفاده از مدل  SWATبه بررسی ترثیر تغییر کاربری اراضی و
اقلیم بر رواناب حوضه آبخیز گرین پرداختندد.نتایج نشدار داد در اکثدر
ماههای سال میانگین بارش ماهانه رونددی کاهشدی و میدانگین دمدا
روندی افزایشی خواهد داشت .همچنین تغییر اقلیم تحت سدناریوهای
 A2و  B2موجب کاهش میزار رواناب میگردد.
با توجه به اثرات مختلف تغییر اقلیم در نقاط مختلف دنیدا ،ایدرار
نیز از تغییرات بزرا مقیاس مستثنی نبوده و اثدرات آر در بسدیاری از
حوضههای آبریز کشور مشاهده شدده اسدتل ودذا در ایدن مطاوعده بده
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه دشدت ورامدین بدا اسدتفاده از
مدل  LARS-WGو  SWATتحت سناریوهای انتشدار A2 ،A1B
و  B1پرداخته شده است.

مواد و روشها
تشریح منطقه مطالعاتی و دادهها

حوضه آبریز مورد مطاوعه در این پژوهش شامل حوضههای آبریدز
وواسانات ،دماوند و دشت ورامین میشود که از زیرحوضههای دریاچده
نمک میباشند و در محدوده جغرافیایی  35درجه تا  36درجده ودر
شماوی و  51درجه تا  52درجه طول شرقی واق گردیدهاندد .شدیل 1
حوضههای مورد مطاوعه در این پژوهش را نشار داده است.

شکل  -1نقشه موقعیت منطقه در ایران و شمای کلی منطقه

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه دشت ورامين با استفاده از مدل

حوضه آبریز وواسانات ،با وسعتی حدود  983کیلومتر مرب ییدی از
زیر حوضههای دریاچه نمک است که در محدوده جغرافیایی  35درجه
و  45دقیقه تا  36درجه و  5دقیقه ودر شدماوی و  54درجده و 50
دقیقه تا  51درجه و  20دقیقه تا  51درجه و  58دقیقده طدول شدرقی
واق گردیده است .میانگین ساالنه دمدا در ایدن حوضده  13/5درجده
سانتیگراد است .گر ترین ماه سال جوالی بدا میدانگین دمدای 26/2
درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال یانویه با میدانگین دمدای -0/8
درجه سانتیگراد است .میانگین بارش  187میلیمتدر در سدال اسدت.
خشکترین ماه سال آگوست با متوسط بارش کمتدر از  1میلدیمتدر و
بیشترین بارش مربوط به ماه مارس بده میدزار  32میلدیمتدر اسدت.
حوضه آبریز دماوند با وسعتی معادل  766کیلومتر مرب نیز ییی دیگر
از زیرحوضههای دریاچه نمک اسدت کده در محددوه جغرافیدایی 35
درجه و  33دقیقه تا  35درجه و  52دقیقه ور شماوی و  51درجه و
 47دقیقه تا  52درجده و  14دقیقده طدول شدرقی واقد شدده اسدت.
میانگین ساالنه دما در این حوضه  12/1درجه سانتیگراد است .گدر -
ترین ماه سال جوالی با میدانگین دمدای  25/3درجده سدانتیگدراد و
سردترین ماه سال یانویه با میانگین دمدای  -2/4درجده سدانتیگدراد
است .میانگین بارش  149میلیمتر در سال اسدت .خشدکتدرین مداه
سال آگوست با متوسط بارش  1میلیمتر و بیشترین بارش مربوط بده
ماه مارس به میزار  25میلیمتر است .حوضه آبریز دشت ورامدین بدا
وسعتی معادل  1720کیلومتر مرب ییی از زیرحوضههای دریاچه نمک
است که در محدوه جغرافیایی  35درجه و  7دقیقه تدا  35درجده و 39
دقیقه ور شماوی و  51درجه و  26دقیقه تا  51درجده و  55دقیقده
طول شرقی واق شده است .میانگین ساالنه دما در این حوضده 16/9
درجه سانتیگراد است .گر ترین ماه سال جوالی بدا میدانگین دمدای
 29/5درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال یانویه با میدانگین دمدای
 3/3درجه سانتیگراد است .میانگین بدارش  156میلدیمتدر در سدال
است .خشکترین ماه سال آگوست با متوسط بارش صفر میلدیمتدر و
بیشترین بارش مربوط به ماه مارس بده میدزار  35میلدیمتدر اسدت.
رودخانههای جاجرود ،کندرود  -گلندوک ،دماوند و آه در حوضه آبریدز
مطاوعاتی قرار گرفتهاند که مهمترین آنها رودخانه جاجرود است که سد
وتیار در باالدست آر احداث شده است .رودخانه جاجرود از ارتفاودات
رشته جبال اوبرز در شمال تهرار سرچشمه گرفته و در جهدت جندوب
غربی حرکت میکند و به سد وتیار وارد میشدود .سدپس بدا دریافدت
رودخانههای دماوند و آه ،به دریاچه نمک منتهی میشدود .سدد وتیدار
ییی از وواملی است که در چرخه هیددرووویییی حوضده و همچندین
توسعه کشاورزی پایین دست خود ترثیر به سزایی دارد .سدد وتیدار بدا
سطح حوضه آبریزی به مساحت  69800کیلومتر مربد و بدا متوسدط
جریار آب ساالنه به میزار  350میلیور متر میعب در  35کیلدومتری
شمال شرقی تهرار و  5کیلومتری رودخانه جاجرود واق شده است.
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دادههای مورد استفاده در مدل SWAT
1

در این پژوهش با استفاده از الیه  90 DEMمتری ،الیه کاربری
اراضی مربوط به سال  2010و همچنین الیه خاک  FAO v2با ابعداد
 10کیلومتری اقدا به ساخت مدل هیدرووویییی  SWATشده است
(شیل 3 ،2و .)4اووین مرحله از مدلسازی ،تقسیم حوضه به تعددادی
زیرحوضه میباشد که بر اساس توپوگرافی و خطدوط شدبیه تقسدیم-
بندی در محیط  ArcGISصورت گرفت .پس از آر هر زیرحوضده بدا
توجه به مشخصات کاربری اراضی ،نقشه خداک و شدیب بده تعددادی
واحد پاسخ هیدرووویییی ( )HRUتقسیم شد .در این پژوهش حوضده
مطاوعاتی به  68زیرحوضه و  257واحدد پاسدخ هیددرووویییی تقسدیم
شد.
همچنین دادههای روزانه دمای حداقل ،دمای حدداکثر و بدارش 3
ایستگاه هواشناسی جهت شبیهسازی فرایندهای مورد نظر بدرای دوره
 2014-1986وارد مدل گردیدد .بددین منظدور از ندر افدزار SWAT
نسخه  SWAT-2012که دارای یک برنامده در ندر افدزار ArcGIS
نسخه  10/2میباشد ،استفاده شده است .سپس از آمار ماهانه دبی 4
ایستگاه هیدرومتری جهت واسنجی و اوتبارسنجی مدل استفاده شدد.
واسنجی و اوتبارسنجی مدل  SWATبه کمدک ندر افدزار SWAT-
 CUPبا اوگوریتم  SUFI-2صورت گرفت .در جداول 1و 2مشخصات
ایستگاههدای سدینوپتیک و هیددرومتری آورده شدده اسدت .موقعیدت
ایستگاههای هیدرومتری در شیل  5نشار داده شده است.
تولیددد سددناریوهای اقلمددی ماهاندده دددا اسددتفاده ا مدددلهددای
AOGCM

در حال حاضر معتبرترین ابزار جهدت توویدد سدناریوهای اقلیمدی،
مدل های سه بعدی جفت شده جوی -اقیانوسی گردش ومدومی هدوا
می باشند که به طور مخفف از آر به ونوار  AOGCMیاد مدیشدود
( .)Wilby and Harris, 2006این مدلها بر اساس قوانین فیزییدی
که توسط روابط ریاضی بیار میشوند ،استوار میباشد .ایدن روابدط در
یک شبیه سه بعدی در سدطح کدره زمدین حدل شدده و بده منظدور
شبیهسازی اقلیم کره زمین ،مؤوفههدای اصدلی سدامانه اقلیمدی (جدو،
سنگکره ،زیستکره ،آبکره) در مدلهای فروی جداگانه جفت شدده
و مدددلهددای  AOGCMرا تشددییل مددیدهنددد (زارع زاده.(1389 ،
نخستین سری از مجمووه سناریوهای انتشار موسدو بده ( (IS92a -
 IS92fدر سال  1992توسط  IPCCارائه گردید ،که بیارگر افدزایش
غلظت گازهای گلخانهای با نرخی ثابت تا سدال  2100بدود .در سدال
 1996به منظور به روز رسانی ،سری جدید سناریوهای انتشار موسدو
به  SRES2در یک گدزارش ویدژه توسدط  IPCCارائده شدد .در ایدن
1- Digital Elevation Model
2- Special Report on Emission Scenario
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گزارش 40 ،سناریو برای آینده جهار ارائه شده است کده در  4گدروه
اصلی یا خدانواده سدناریوهای  B1 ،A2 ،A1و  B2قدرار مدیگیرندد.

شکل  -2نقشه DEM

اساس تقسیمبندی این سناریوها ،پیشرفتهای اقتصدادی -اجتمداوی،
تجم گازهای گلخانهای و ذرات معل میباشد (.)IPCC, 2001

شکل  -3نقشه کاردری اراضی

شکل  -5موقعیت ایستگاههای هیدرومتری

شکل  -4الیه خاک

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی
ایستگاه
ورامین
دوشارتپه
گرمسار

طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
35-19-00
51-39-00
35-42-00
51-30-00
35-14-00
52-21-00
منب  :سازمار هواشناسی کشور

ارتفاع
915
1220
899/9
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جدول  -2مشخصات ایستگاههای هیدرومتری
نام ایستگاه
وتیار
نجارکال
زردره
رودهن

نام رودخانه
جاجرود
کندرودد گلندوک
دماوند
آه

کد ایستگاه ارتفاع طول جغرافیایی ()dms
51-41-07
1534
41119
51-38-13
1678
41159
51-53-03
1415
41870
51-55-45
1844
41929
منب  :وزارت نیرو

عرض جغرافیایی ()dms
35-46-32
35-49-30
35-37-21
35-44-16

جدول -3خالصهای ا مشخصات سناریوهای اقلیمی  SRESدر سال  2100نسبت ده سال 1990
خصوصيت سناریو

1990

A1

5.252

7.1

15.1

354

680

834

550

243

جمعیت جهان (میلیارد)
غلظت  Co2در اتمسفر زمین ()PPM
شاخص رشد اقتصادی جهانی ()GDP
21
منب IPCC :

B2

A2

B1
7

10.4

547

601

328

235

مدل  LARS -WGییی از مدلهدای موودد دادههدای تصدادفی
وض هوا است که برای تووید بارش روزانه ،تابش ،ماکزیمم و میندیمم
درجه حرارتهای روزانه در یک ایستگاه تحت شرایط اقلدیم حاضدر و
آینده بیار میرود ( ;Rasco et al., 1991; Semenov et al., 1998
 .)Semenov and Barrow, 2002اوودین نسدخه  LARS -WGدر
بوداپست 1در سال  1990به ونوار ابزاری برای ریز مقیاس نمائی بده
روش آماری در کشور مجارسدتار ابدداع شدد.یک موودد آب و هدوای
تصادفی ،از آب و هدوای روزانده مشداهده شدده یدک ایسدتگاه بدرای
محاسبه یک مجمووه از پارامترها برای توزی های احتمال متغیرهدای
هواشناسی ،به والوه ارتباط بین آرها استفاده میکند.

شبیهسازی حوضههای بزرا و پیچیده را با صرآ کمترین زمار اجدرا
نموده و کاربر را قادر می سازد تا به مطاوعه اثرات بلند مددت برخدی از
ووامل نظیر رسوب ،آوودگی و فرسایش بپردازد .این مددل دارای یدک
پایگاه دادهای جام و قوی برای مووفههای مختلف مذکور میباشد .در
این پایگاه دادهای تعاریف و محدوده مقدادیر پدارامترهدای مربدوط بده
بخددشهددای مختلددف مددذکور مشددخ گردیددده و معرفددی موقعیددت
ایستگاههدای سدینوپتیک و هواشناسدی و دادههدای آنهدا و همچندین
مدیریت مختلف مناب آب و کشاورزی جاری در منطقه مدورد مطاوعده
به مدل صورت میگیرد .دادههای ورودی به ایدن مددل بده دو دسدته
کلی نقطهای و میانی تقسیمبندی میشوند.

ساختار مدل SWAT

شبیهسا ی جریان رودخانه

مدل  SWATمدوی پیوسته در مقیاس حوضهای مدیباشدد .ایدن
مدل مفهومی به منظور پیشبینی ترثیر روشهای مختلف مدیریتی بر
مقادیر آب ،رسوب و مواد شیمیایی-کشاورزی در سدطح حوضدههدای
بزرا و پیچیده با خاک ،کاربری اراضی و شرایط مختلف مددیریتی و
مورفووویییی در دراز مدت طراحی شده است .مدل مذکور یک مددوی
فیزییی -توزیعی بوده که جهت ارزیابی مسدائل آب و خداک بده کدار
می رود و به جای پیوست نمودر روابط رگرسیونی جهت تشریح روابط
ما بین متغیرهای ورودی و خروجدی ،از دادههدای مدرتبط آب و هدوا،
مشخصات خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و روشهدای مددیریتی و
کدداربری اراضددی در سددطح حوضدده اسددتفاده مددیکنددد .در ایددن مدددل
فرآیندهای فیزییی مرتبط با حرکت آب ،رسوبات ،رشدد گیداه ،چرخده
مواد مغدذی و غیدره بده طدور مسدتقیم و از روی پارامترهدای ورودی
شبیهسازی می شوند .این مدل از نظر محاسباتی بسیار کارآمدد بدوده و

مدل  SWATدر شبیهسازی چرخه هیدروووییک از معادوه بدیالر
آب (رابطه  )1استفاده میکند .فرآیندهای هیدرووویییی که شبیهسازی
می شوند شامل تبخیدر و تعدرق ،روانداب سدطحی ،ذوب بدرآ ،نفدوذ
سطحی ،نفوذ ومقی و جریار آب زیرزمینی و جریارهای زیرسدطحی
می باشد .در این پژوهش ابتدا بایستی  HRUهدا را تشدییل دهدیم و
معرفی نقشههای مذکور  HRUها را تقسیم کنیم .سپس پارامترهدای
مربوط به هر کدا از اجزای اصلی مددل شدامل پدارامترهدای گیداهی
( ،)DATخاکشناسی ( ،)Solآب زیرزمینی ( ،)GWمددیریتی ( )Mgtو
رودخانه ( )Rteوارد مدل میشوند.

1- Budapest

()1

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

 : SWtمقدار نهایی آب در خاک در روز  : SW0 ، tمقددار اوویده
آب در خاک : T ،زمار بر حسب روز،
 : R dayمیزار بارندگی در روز  : Qsurf ، tمقدار رواناب سطحی
در روز 𝑡  : Ea ،تبخیر و تعرق در روز i
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 : Wseepمقدار آبی که در روز  iاز منطقه ریشه خارج مدیگدردد،
 : Q gwمقدار جریار برگشتی در روز i
آنالیز حساسیت و واسنجی مدل SWAT

به دویل زیاد بودر پارامترهای مددل SWATو همچندین شدبیه-
سازی همزمار بسیاری از متغیرهای هیدرووویییی و کشاورزی در این
مدل ،مدل جدیدی به ندا  SWAT-CUPجهدت آنداویز حساسدیت و
واسددنجی آر توسددعه داده شددده اسددت .در ایددن مدددل دو روش آندداویز
حساسیت موضعی یا یدک پدارامتر در یدک زمدار و آنداویز حساسدیت
 Globalیا سراسری وجود دارد .در آناویز حساسیت موضدعی بدا ثابدت
نگه داشتن کلیه پارامترها ،ییی از پارامترها را در محدودهای که قدبال
برای تغییرات آر تعریدف شدده اسدت ،تغییدر داده و میدزار تغییدرات
خروجی مدل با توجه به تغییرات در مقدار هدر پدارامتر مدورد بررسدی
قرارمیگیرد .هر پارامتری که مقدار قدر مطل  t-statبیشتری داشته و
 p-valueآر نزدیک به صفر باشد ترثیر بیشتری بر متغیدر مدورد نظدر
دارد .برای واسنجی مدل نیز از دو شاخ آماری ضریب تعیدین  R2و
ضریب نش -ساتیلیف ( )NSاستفاده شد.

نتایج و دحث
تولید سناریوهای اقلیمی رو انه توسط مدل LARS-WG

مقادیر  P_Valueهمگی در سطح معنیداری 1درصد قابل قبدول
بوده و میتدوار گفدت مددل  ،LARS-WGتوانمنددی الز را بدرای
شبیهسازی متغیرهای بارندگی و دمای ایستگاه کلیماتووویی در منطقه
مطاوعاتی را دارد .با مقایسه دو فایل آمداری اخدتالآ معنداداری میدار
مقادیر مشداهداتی پارامترهدای اقلیمدی در دوره پایده  2016-1986و
مقادیر شبیهسازی شده توسط مدل  LARS-WGوجود ندارد .ودذا بده
پیشبینی بارش ،دمای حدداقل و حدداکثر ایسدتگاه مدورد مطاوعده ،در

غاودب سدناریوهای  A2 ،A1Bو  B1بدرای دورههددای ،2030-2011
 2065-2046و  2099-2080پرداخته شد .نتایج مددل LARS-WG
طی دوره آمداری  2030-2011حداکی از پدیشبیندی افدزایش دمدای
حداقل در کلیه ماهها و افزایش دمای حداکثر نیز در کلیه ماههدا بجدز
فوریه و اکتبر میباشد .بیشترین افزایش دمای حداقل و حداکثر مربوط
به دوره  2099-2080و سناریوی  A2میباشد .افزایش دما نامطلوب-
ترین اثر تغییر اقلیم را که افزایش خشیی در منطقه اسدت بده همدراه
خواهد داشت .در دورههای آتی نه تنها در مقدار بارش بلیه در اوگوی
بارش نیز تغییرات صورت گرفته است و در اکثر ماههای سال بارندگی
کاهش خواهد یافت .بیشترین میزار کاهش مربوط به فصل تابستار و
دوره  2099-2080تحت سناریوی  A1Bمیباشد.
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

با بررسی آمار ایسدتگاههدای هواشناسدی و آبسدنجی موجدود در
محدوده حوضه آبریز مورد مطاوعه و با توجه به هددآ تحقید و نیداز
مدل به ورودیهایی با گا زمدانی پیوسدته و هدمزمدار بدودر سدری
زمانی ،نهایتاً دوره زمانی  1998تا  2014انتخاب گردیدد .از ایدن دوره
آماری سالهای  1998تا  2011جهت واسدنجی مدورد ارزیدابی قدرار
گرفت و سه سال آخر ( )2014-2011جهت اوتبارسنجی مدل به کدار
گرفته شدند .سپس با تهیه سری زمانی دادههای مشاهداتی مذکور به
صورت ماهانه ،به کمک نر افزار  SWAT-CUPبا اوگدوریتم SUFI-
 2واسددنجی و اوتبارسددنجی مدددل  SWATصددورت گرفددت .در ایددن
پژوهش  103پارامتر حساس به منظور شدبیهسدازی روانداب در مددل
مورد واسنجی و صحتسنجی قرار گرفت که پارامترهدایی کده تدرثیر
بیشتری بر دبی خروجی از حوضه داشتند ،در جدول  4مشخ شده-
اند.

جدول  -4نتایج آنالیز حساسیت و تعیین پارامترهای تأثیرگذار مدل
P-Value

t-Stat

شرح پارامترها

0

-23.99

0

20.84

0

3.92

0

-3.8

0.06

1.92

شماره منحنی برای شرایط رطوبتی نوع 2
تغییرات سرعت بارش در ارتفاع
وزن مخصوص ظاهری خاک
ضریب زبری مانینگ در آبراهه اصلی
ضریب عکسالعمل جریان آب زیرزمینی
شیب متوسط زمین در هر HRU
زمان حرکت جریان آبراهه فرعی
متوسط طول شیب در هر HRU
درصد تغذیه آبخوان عمیق
منب  :یافتههای تحقی

0.06

1.92

0.06

-1.88

0.11

-1.62

0.12

1.57

Parameter Name
R__CN2.mgt
V__PLAPS.sub
R__SOL_BD (...).sol
V__CH_N2.rte
V__ALPHA_BF.gw
V__HRU_SLP.hru
V__LAT_TTIME.hru
V__SLSUBBSN.hru
V__RCHRG_DP.gw
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وبارت  Vو  rکدهایی هستند که نوع تغییراتی را که برای پارامتر
به کار برده میشود تعیین میکند .به طوری که  vبه معنی جایگزینی
مقدار پارامتر با مقدار جدید پارامتر جدید بوده و  rوبارت است از ضرب
مقدار پارامتر در وبارت ( +1مقدار داده شده) جایگزین نمدودر پدارامتر
مورد نظر .در جدول  4ترثیر بعضی از پارامترهای مهم دخیل در شبیه-
سازی دبی خروجی از زیرحوضهها با مقدادیر  P-Valueو  t-statآنهدا
مشخ شده است .هر پارامتری که مقدار قدر مطل  t-statبیشدتری
داشته و همچنین مقدار  P-Valueآر نزدیک بده صدفر باشدد ،تدرثیر
بیشتری بر روی دبی داشته است.
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واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT

پس از انجا مرحله تحلیل حساسدیت ،مددل بدا اسدتفاده از آمدار
ماهانه  4ایستگاه هیدرومتری واسنجی و اوتبارسنجی گردیدد .در ایدن
تحقی جهت ارزیابی شبیهسازیهای مدل از دو شاخ ضریب تعیین
 R2و ضریب نش -ساتیلیف ( )NSاستفاده شد .نتایج ایدن بخدش در
جدول  5ارائه شده است .مقادیر نهایی کاویبراسیور با وجود گستردگی
حوضه نشداردهندده تواندایی مددل  SWATدر شدبیهسدازی حوضده
مطاوعاتی است .همچنین شیلهای  6اوی  9نمودار سری زمانی دبدی
مشاهداتی و شبیهسازی شده به همراه باند  95درصد اطمیندار نشدار
میدهد.

جدول  -5نتایج واسنجی و اعتبار سنجی مدل درای هر یک ا ایستگاههای هیدرومتری در دوره آماری 2014-1987
𝟐𝐑
𝟐𝐑
NS
NS
ایستگاه
رودخانه
کد ایستگاه
اعتبارسنجی
واسنجی
وتیار
جاجرود
0.5 0.49 0.65 0.58
41119
کندرود -گلندوک نجارکال 0.54 0.47 0.67 0.57
41159
زره دره
دماوند
0.55 0.46 0.64 0.6
41870
آه
رودهن 0.58 0.51 0.61 0.49
41929
منب  :یافتههای تحقی

شکل  - 6نمودار سری مانی ددی مشاهداتی و شبیهسا ی شده ده همراه داند  95درصد اطمینان (ایستگاه آبسنجی نجارکال)

شکل  -7نمودار سری مانی ددی مشاهداتی و شبیهسا ی شده ده همراه داند  95درصد اطمینان (ایستگاه آبسنجی ورودی سد لتیان)

شکل  -8نمودار سری مانی ددی مشاهداتی و شبیهسا ی شده ده همراه داند  95درصد اطمینان (ایستگاه آبسنجی رودهن)
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شکل  -9نمودار سری مانی ددی مشاهداتی و شبیهسا ی شده ده همراه داند  95درصد اطمینان (ایستگاه آبسنجی ره دره)

مدل الرس ریزمقیاس گردید ،سری زمانی  30ساوه این دادهها بدرای
هر  3دوره آتی جهت معرفی به مدل  SWATآماده شدد .سدپس بده
وسیله نر افزار  SWAT-CUPخروجدی مددل  SWATکده ضدرایب
مورد نظر روی آر اومال شده است ،میزار روانداب بدر مبندای طدول
دوره پایه به صورت ماهانه بدرای دورههدای آتدی تحدت سدناریوهای
 A2 ،A1Bو  B1شبیهسازی گردید شیلهای  10اوی  13اثرات تغییر
اقلیم را بر میانگین ماهانه رواناب برای  4ایستگاه (وتیار ،نجارکال ،زره
دره و رودهن) تحت سناریوهای یاد شده ،طی دورههدای آتدی نشدار
میدهد.

شبیهسا ی رواناب تحت تأثیر تغییر اقلیم

با توجه به نیاز همزمار مدل  SWATبده هدر  2پدارامتر مدذکور،
مدل  HadCM3به ونوار مدل منتخب حوضه معرفی مدیشدود و در
کلیه مراحل از دادههای این مدل استفاده شده است .انتخاب سناریوها
بر اساس ترسیم وضعیت اقلیمی در آیندده مدیباشدد ،بده طدوری کده
سناریوی  A1Bوضعیتی معتدل را ترسیم مینماید در حاوی که سناریو
انتشار  A2بحرانیترین حاوت در برآورد پارامترها به دست مدیدهدد و
سناریو  B1نتایجی به مراتب خوشبینانه تر از دو سناریو دیگر را تحدت
ترثیر تغییر اقلیم ارائه میکند .پس از اینکده دادههدای اقلیمدی بدرای
دورههای آتی تحت سناریوهای یاد شده و مدل  ،HadCM3به کمک
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شکل  -10نمودار متوسط ددی ماهانه ایستگاه آبسنجی نجار کال تحت سناریوهای اقلیمی

همانگونه که در شیلهای  10اوی  13مشخ است ،نمودارهای
دبی برای دورههای آتی و تحت هر سه سناریو نسبت به دوره پایه بده
سمت راست منتقل شدهاند که نشار دهنده کاهش روانداب در فصدل
زمستار و افزایش آر در فصل تابستار و بهدار اسدت .ایدن جابجدایی
ناشی از اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضده مطاوعداتی (از جملده ذوب

برآ ،تغییر در اوگدوی بدارش و  )...مدیباشدد .از بدین ایسدتگاههدای
هیدرومتری مورد مطاوعه بیشترین کاهش رواناب مربدوط بده ایسدتگاه
هیدرومتری سد وتیار مدیباشدد .نتدایج نشدار مدیدهدد کده در دوره
 2030-2011تحت هر سه سناریوی اقلیمی رواناب در فصدل بهدار و
تابستار افزایش مییابد و در فصل پاییز و زمستار کاهش مییابد .اما

بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب حوضه دشت ورامين با استفاده از مدل

در دورههددای  2065-2046و  2099-2080رواندداب تحددت هددر سدده
سناریو در فصول بهار و تابستار کاهش و در فصول پداییز و زمسدتار
افزایش خواهد یافت .بیشترین کاهش رواناب مربوط بده دوره -2080

 2099و فصل تابستار تحت سناریوی  A2اسدت .بیشدترین افدزایش
رواندداب نیددز مربددوط بدده دوره  2099-2080و فصددل زمسددتار تحددت
سناریوی  A2نیز میباشد.
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شکل  -11نمودار متوسط ددی ماهانه ایستگاه آبسنجی لتیان تحت سناریوهای اقلیمی
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شکل  -12نمودار متوسط ددی ماهانه ایستگاه آبسنجی ره دره تحت سناریوهای اقلیمی
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شکل  -13نمودار متوسط ددی ماهانه ایستگاه آبسنجی رودهن تحت سناریوهای اقلیمی

نتیجهگیری
در این مطاوعه اثر تغییر اقلیم بدر روانداب حوضده مطاوعداتی طدی
دورههای  2065-2046 ،2030-2011و  2099-2080بدا اسدتفاده از
مدل  LARS-WGتحت سناریوهای انتشدار  A2 ،A1Bو  B1مدورد
مطاوعه قرار گرفت که تغییرات بارندگی و درجه حرارت بده وندوار دو
متغیر معرآ اقلیم بررسی شد .میانگین نتایج ریزمقیداس شدده متغیدر
درجه حرارت ،افزایش متوسط این متغیر را نسبت به دوره پایده نشدار
میدهد .افزایش دما نامطلوبتدرین اثدر تغییدر اقلدیم را کده افدزایش
خشیی در منطقه است را به همراه خواهدد داشدت .همچندین اثدرات
منفی افزایش دما بر مناب آب از طری افزایش تبخیر تشدید میباشد
و از کم و کیف مناب آب خواهد کاست .همچنین پیشبیندی وضدعیت
رواناب حاکی از کاهش رواناب در فصل زمستار و پاییز و افدزایش آر
در فصل بهار میباشد که ناشی از اثرات تغییدر اقلدیم بدر منداب آبدی
حوضه مطاوعاتی است .ولت افزایش رواناب در فصل بهار میتواند بده
دویل افزایش دما ،تغییر اوگوی بارش و  ...باشد.
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Abstract
This study evaluates the effects of climate change on temperature, rainfall and runoff in future periods by
LARS-WG statistical model and SWAT hydrological model under A1B, A2 and B1 climate scenarios. First, in
order to produce future meteorological data, the LARS-WG model was calibrated and the coefficient of variation
of minimum temperature, maximum temperature and precipitation for future periods was simulated as SWAT
model vertices. The results of the LARS-WG model showed that minimum and maximum temperature will
increase in future periods and there will be changes not only in rainfall but also in the rainfall pattern. Then
runoff simulation was performed on a monthly basis by the SWAT model. The SWAT-CUP software and the
SUFI-2 algorithm were used for calibration and validation. NS and R2 coefficient for calibration period were 0.58
and 0.65, and for validation period were 0.49 and 0.5. Then, by introducing the average of the results of the
SWAT model, the runoff changes from the basin were simulated during the periods 2011-2030, 2046-2065 and
2080-2080. The results showed that runoff in the period of 2011-2030 will increase under all three scenarios in
the spring and summer seasons and decrease in autumn and winter seasons. Also, runoff in periods of 2065-2070
and 2080-2080 will be increased under all three scenarios in autumn and winter and will decrease in spring and
summer. This seasonal displacement in runoff is due to the effects of climate change in the form of temperature
rise, melting snow, changing rainfall patterns, and so on.
Key words: Climate change, LARS-WG model, runoff, SWAT model
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