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علی غالمپور ،3افشين اشرفزاده ،*8نادر پيرمراديان ،1سيدعلی موسوی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
 .2استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت -1336 /6 /11 :تاریخ بازنگری -1336 /8 /11 :تاریخ تصویب)1336 /11 /1 :

چکيده
تغییر اقلیم می تواند تأثیر قابل توجهی بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی داشته باشد .از این رو الزم است این تأثیر با
استفاده از مدلهای مناسب مورد شبیهسازی قرار گیرد .در این مطالعه ،خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3
تحت چهار سناریوی انتشار ،با استفاده از مدلهای آماری  LARS-WGو  ،SDSMدر حوضهی حبلهرود برای دورهی 31
سالهی  2118-2112میالدی ریزمقیاس شد .مدل  SWATدر این حوضه واسنجی شد و برای شبیهسازی آبدهی حوضه،
تغذیهی آب زیرزمینی و رطوبت خاک در دورهی ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت .در مدل  ،SWATاز سه روش متفاوت
شامل هارگریوز ،پنمن -مانتیث و پریستلی -تیلور برای برآورد تبخیر -تعرق مرجع استفاده شد .ترکیبهای متفاوتی از
عوامل مؤثر بر عدمقطعیت نتایج شامل مدل ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع مورد
استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد که روش مورد استفاده در ریزمقیاسکردنِ خروجی مدل گردش عمومی جو،
بیشترین تأثیر را بر عدمقطعیت خروجی مدل  SWATدارد .همچنین مشاهده شد که ترکیبهای مختلف در شبیهسازی
تغذیهی آب زیرزمینی ،دادههای پرت بیشتری نسبت به شبیهسازی آبدهی و رطوبت خاک تولید میکنند .میانهی آبدهی
ساالنهی شبیهسازیشده در تمامی ترکیبهای مورد بررسی ،برابر با  13/32مترمکعب بر ثانیه به دست آمد .نتایج نشان
داد ترکیبهایی از عوامل مدلِ ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع که میانهی آبدهی
ساالنهی حوضه را کمتر از این مقدار پیشبینی میکنند ،نسبت به سایر ترکیبها عدمقطعیت بیشتری دارند .این موضوع
در مورد متغیرهای تغذیهی آب زیرزمینی (با میانهی  2/12میلیمتر در سال) و رطوبت خاک (با میانهی 112/1
میلیمتر) نیز مشاهده شد.
واژههای کليدی :سناریوهای انتشار،

عدم قطعیت ،مدل SWAT



مقدمه

ارزیابیهای هیئت بینالدولی تغییر اقلیم ) (IPCCبیان میکند
که اثرات منفی تغییر اقلیم در سراسر جهان بیشتر از اثرات
مثبت آن است ) .(IPCC, 2013مطالعات متعددی در سراسر
جهان در زمینهی بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی حوضهها
با استفاده از خروجیِ مدلهای گردش عمومی جو (General
) Circulation Models - GCMsو مدلهای شبیهساز چرخهی
هیدرولوژی مانند  SWATانجام شده است .مدل هیدرولوژیک
 SWATیا  Soil and Water Assessment Toolیک شبیهساز
کارآمد است که برای بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب و
پیشبینی فرسایش در حوضهها توسعه داده شده است .به دلیل
بزرگمقیاس بودن خروجی مدلهای گردش عمومی جو ،الزم
 نویسندهی مسئولashrafzadeh@guilan.ac.ir :

است که این خروجیها قبل از ارائه به مدلهای شبیهساز
هیدرولوژیک ،با استفاده از یک روش مناسب ریزمقیاس شوند
که در مطالعات مختلف ،معموالً از روشهای ریزمقیاسسازی
آماری استفاده میشود ) .(Najafi et al., 2011در مطالعهای
بهمنظور شبیهسازی دادههای اقلیمی آینده در ایران،
) Abbaspour et al., (2009از مدل گردش عمومی جو CGCM
 3.1استفاده کرده و خروجی این مدل را با استفاده از یک روش
آماری تحت عنوان فاکتور تغییر ) (Change Factorریزمقیاس
کردند .نتایج نشان داد در مناطقی با اقلیم خشک ،دورههای
خشکسالی طوالنیمدتتر خواهد بود .در مطالعهی انجامشده
توسط ) Faramarzi et al., (2013در سراسر قارهی آفریقا ،اثر
تغییر اقلیم بر منابع آب شیرین در دورهی زمانی ،2111-2111
با استفاده از مدل  SWATشبیهسازی شد .این محققین
دریافتند میانگین آب در دسترس در این قاره افزایش خواهد
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یافت .با استفاده از مدل واسنجیشدهی  SWATو خروجی سه
مدل گردش عمومی جو Palazzoli et al., (2015) ،عملکرد
برنج ،ذرت و گندم را برای دورههای  2110-2101و -2131
 2180شبیهسازی کردند .در مطالعهای دیگر در نپالDevkota ،
) and Gyawali (2015با استفاده از دو مدل PRECIS-
 HADCM3Q0و  PRECIS-ECHAM05تحت سناریوی A1B
و به کمک مدل  ،SWATاثر تغییر اقلیم بر آبدهی یک حوضهی
آبریز را بررسی کردند .نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی به
احتمال بسیار کم تهدیدی برای آب قابلدسترس در حوضه
است و انتظار میرود جریان رودخانه با گذشت زمان ،افزایش نیز
یابد .رضاییزمان و افروزی ( )1331خروجی مدل HADCM3
تحت سناریوهای  A2و  B2را با استفاده از
) Statistical DownScaling Model (SDSMریزمقیاس کرده و
این دادهها را به عنوان ورودی به مدل  SWATمعرفی کرده و
عملکرد محصوالت مختلف را در حوضهی سیمینهرود برآورد
کردند .نتایج نشان داد که مقدار تنش آبی در سناریوهای انتشار
 A2و  B2به ترتیب  121و  100درصد افزایش خواهد یافت و
بنابراین ،این محققین الگوی کشت گندم و جو را بهجای یونجه
و چغندرقند پیشنهاد دادند .بهمنظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر
آبدهی روزانهی حوضهای در میشیگانXu et al., (2017) ،
حوضه را با استفاده از مدل  SWATشبیهسازی کرده و بر
مبنای نتایج حاصل از مدل ،خطر سیالب را ارزیابی کردند.
نکتهی قابل ذکر در مطالعات بررسی اثر تغییر اقلیم بر
منابع آب این است که علیرغم اثبات وجود اثرات عمدتاً
نامطلوب تغییر اقلیم بر توزیع مکانی و زمانی منابع آب،
تصمیمسازان و مدیران منابع آب بهندرت نتایج حاصل از ارزیابی
تغییر اقلیم را در نوع مدیریت و برنامهریزی خود مورد استفاده
قرار میدهند که این امر به دلیل وجود عدمقطعیتهای فراوان
در نتایجی است که از ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
حاصل میشود ) .(Bae et al., 2011به عنوان نمونهBastola et ،
) al., (2011و ) Bosshard et al., (2013نقش نوع مدل
هیدرولوژیک مورداستفاده در شبیهسازی فرآیند بارش -رواناب
را در تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه مورد بررسی
قرار دادند و بیان داشتند که عدمقطعیت حاصل از انتخاب مدل،
قابل صرفنظر کردن نیست .همچنین ) Bae et al., (2011به
بررسی نقش نوع مدل گردش عمومی جو و نوع روش مورد
استفاده در برآورد تبخیر -تعرق مرجع در مدلهای شبیهساز
بارش -رواناب پرداختند و عدمقطعیت حاصل را بسیار
قابل مالحظه گزارش کردند .بنابراین الزم است که موضوع
عدمقطعیت نتایج یا به عبارت دیگر دامنهی تغییرات احتماالتی

موجود در نتایج مطالعات نیز به نوعی مورد تحلیل قرار گیرد .از
این رو در مطالعهی حاضر در نظر است نقش روش مورد استفاده
در ریزمقیاسکردن خروجی مدل گردش عمومی جو ،نقش
سناریوی انتخابی و همچنین نقش روش مورد استفاده در برآورد
تبخیر -تعرق مرجع در مدل  ،SWATدر تحلیل نتایج حاصل از
بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه و دادهها

حوضهی آبریز حبلهرود در بخش شرقی استان تهران واقع شده
و از شمال به مرز استانهای تهران و مازندران و از شرق و
جنوب به مرز استانهای تهران و سمنان محدود است .از
نقطهنظر تقسیمات هیدرولوژیک کشوری ،حوضهی آبریز
حبلهرود بخشی از حوضهی آبریز کویر مرکزی محسوب میشود.
حبلهرود که رودخانهی اصلی حوضه به شمار میرود در جهت
عمومی شمال شرق به جنوب غرب جریان دارد .این رودخانه از
تالقی سرشاخههای گورسفید و فیروزکوه در شهرستان فیروزکوه
تشکیل میشود و در ابتدای مسیر ،رودخانهی فیروزکوه نامیده
میشود .پس از پیوستن رودخانههای نمرود ،درهده و دلیچای به
حبلهرود و عبور این رودخانه از روستای بنکوه ،حبلهرود وارد
دشت گرمسار میشود .موقعیت مکانی حوضهی آبریز حبلهرود
در ایران و استان تهران در شکل ( )1نمایش داده شده است.
بهمنظور دستیابی به دادههای هواشناسی موردنیاز برای
اجرای مدلها ،در حوضهی آبریز حبلهرود 11 ،ایستگاه
همدیدی 10 ،ایستگاه اقلیمشناسی و  28ایستگاه بارانسنجی،
متعلق به سازمان هواشناسی و همچنین  21ایستگاه بارانسنجی
و  11ایستگاه تبخیرسنجی ،متعلق به وزارت نیرو مورد بررسی
قرار گرفتند و در نهایت با توجه موقعیت ایستگاهها و کمیت و
کیفیت آمار موجود مشخص شد که دادههای مربوط به
متغیرهای هواشناسی در سه ایستگاه همدیدی (متعلق به
سازمان هواشناسی) و دادههای بارش در نه ایستگاه بارانسنجی
و دو ایستگاه تبخیرسنجی (هر  11ایستگاه متعلق به وزارت
نیرو) قابل کاربرد است .بهمنظور واسنجی و اعتبارسنجی مدل،
آمار ماهانهی دبی در ایستگاه هیدرومتری بنکوه واقع در
خروجی حوضه مورد استفاده قرار گرفت .پس از انجام
پردازشهای مقدماتی الزم بر روی کلیة دادههای موجود ،آمار
تمامی ایستگاههای مورد استفاده ،برای سالهای 1338تا 2112
میالدی همپایه شد که از سالهای  1338تا  2116بهمنظور
واسنجی و از سالهای  2112تا  2112بهمنظور اعتبارسنجی
استفاده شد .موقعیت مکانی ایستگاههای مورد استفاده در این
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تحقیق در شکل ( )2ارائه شده است .میانگین ساالنة بارش ،دما
و تبخیر -تعرق مرجع در  11ایستگاه هواشناسی و اطالعات

آبدهی در ایستگاه هیدرومتری ،به ترتیب در جدولهای ( 1و )2
ارائه شده است.

شکل  .3موقعيت جغرافيايی حوضهی آبريز حبلهرود در ايران و استان تهران
جدول  .3ميانگين ساالنهی بارش ،دما و تبخير -تعرق مرجع در ايستگاههای هواشناسی واقع در محدودهی طرح

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

میانگین بارندگی
ساالنه (میلیمتر)

میانگین ساالنهی
دما )(oC

تبخیر -تعرق مرجع
(میلیمتر در سال)

فیروزکوه
فیروزکوه  -آلودکی
گرمسار
فیروزکوه
نمرود
انزها
جلیزجند
سیمیندشت
لزور
نجفدر
علیآباد
پیرده
امیریه
سعیدآباد

همدیدی
همدیدی
همدیدی
بارانسنجی
تبخیرسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
تبخیرسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی

02/83
02/11
02/30
02/22
02/66
02/63
02/20
02/01
02/06
02/38
02/01
02/23
02/81
02/38

30/32
30/22
30/23
30/26
30/22
30/03
30/81
30/03
30/82
30/23
30/22
30/66
30/28
30/61

1320
2386
833
1301
1821
1660
2161
1130
2121
2121
2101
2201
1330
2111

361/2
112/3
126/2
223/0
321/6
261/0
310/1
208/1
113/3
111/6
362/2
131/1
266/8
322/2

8/8
0/1
18/2
11/2
6/3
12/1
8/3
13/3
2/1
2/1
8/3
8/3
3/3
3/3

1311
1130
1216
1228
1228
1121
1311
1121
1103
1103
1228
1311
1228
1311

جدول  .8آبدهی ساالنه و مشخصات مرتبط با آن در محل ايستگاه هيدرومتری بنکوه

مشخصه
مساحت باالدست (کیلومتر مربع)
میانگین درازمدت آبدهی ساالنه (مترمکعب در ثانیه)
میانگین درازمدت آبدهی ساالنه (میلیون مترمکعب)
آبدهی ویژه (لیتر دز ثانیه در کیلومتر مربع)

مقدار مشخصه
3261/2
2/23
213/8
2/32

حداکثر آبدهی ساالنه (مترمکعب در ثانیه)
انحراف معیار (مترمکعب در ثانیه)
ضریب تغییرات
ضریب چولگی

مقدار
13/11
2/22
1/30
1/31
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شکل  .8موقعيت مکانی ايستگاههای مورد استفاده

اطالعات مکانی مورد نیاز مدل  SWATکه شامل مدل
رقومی ارتفاعی ) ،(Digital Elevation Model - DEMنقشهی
کاربری اراضی و نقشهی نوع خاک میباشند نیز تهیه شد .در
این تحقیق از  DEMبا دقت تفکیک مکانی  31متر استفاده شد.
همچنین نقشهی کاربری اراضی حوضه از وزارت نیرو تهیه شد.
نوع خاک یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مدلسازی بارش-
رواناب است و اطالعات دقیق در این زمینه میتواند در
دستیابی به شبیهسازی واقعی کمک شایانی نماید .با این وجود
به دلیل تنوع نوع خاک در حوضههای آبریز بزرگ ،معموالً
اطالعات دقیقی در مورد این پارامتر در اختیار نیست .در
مطالعهی حاضر ،نقشهی جهانی خاک  FAO/UNESCOکه
به سادگی در دسترس است مورد استفاده قرار گرفت و سعی شد
تا با استفاده از این اطالعات ،مدلسازی قابلقبولی صورت گیرد.
مدلهای آماری  LARS-WGو SDSM

 LARS-WGیک شبیهساز متغیرهای هواشناسی است که
مبتنی بر برآورد توزیع ناپارامتری و نیمهتجربی حاکم بر
متغیرهاست ) .(Semenov et al., 1998این مدل آماری که
میتوان از آن برای شبیهسازی دادههای مشاهدهشده و یا
دادههای آتی استفاده کرد ،سریهایی ساختگی از متغیرهای
تصادفی هواشناسی تولید میکند که ویژگیهای آماری مشابهی
با سریهای زمانی مشاهدهشده دارند .نسخهی پنج از این مدل،
مشتمل بر خروجی  10مدل گردش عمومی جو و سناریوهای
گزارش ارزیابی چهارم هیئت بینالدولی تغییر اقلیم (IPCC
) 4ARاست .مدل آماری  ،SDSMترکیبی از شبیهسازی آماری
سریهای زمانی و توابعی تجربی بین پیشبینیکنندههای

بزرگمقیاس و پیشبینیشوندههای ریزمقیاس است
) .(Mahmood and Babel, 2014در  ،SDSMریزمقیاسسازی
آماری متغیرهای هواشناسی طی مراحل کنترل کیفی و
نرمالسازی دادهها ،انتخاب پیشبینیکنندهها ،واسنجی توابع
تجربی و تولید سریهای زمانی ساختگی به انجام میرسد.
مدل هيدرولوژيک SWAT

مدل  SWATبر اساس تقسیمبندی حوضه به زیرحوضهها و
تقسیمبندی زیرحوضهها به بخشهایی یکپارچه تحت عنوان
واحد پاسخ هیدرولوژیک (Hydrologic Response Unit -
) HRUطراحی شده است .بخشهایی از زیرحوضهها که دارای
کاربری اراضی و نوع خاک مشابه بوده و تحت مدیریتی یکسان
هستند بهعنوان یک  HRUدر نظر گرفته میشوند .در مدل
 ،SWATچرخهی هیدرولوژیکِ حوضه بر اساس معادلهی بیالن
آب در واحدهای پاسخ هیدرولوژیک مدلسازی میشود .این
معادله به صورت زیر نوشته میشود:
(رابطه )1
t

SWt  SW0   (R day  Qsurf  E a  w seep  Q gw )i
i 1

در این معادله SWt ،رطوبت خاک در روز ( tمیلیمتر)،
 SW0رطوبت اولیهی خاک (میلیمتر) t ،زمان (روز) و ،Rday
 wseep ،Ea ،Qsurfو ( Qgwهمگی بر حسب میلیمتر) به ترتیب
نشاندهندة بارندگی ،رواناب سطحی ،تبخیر -تعرق واقعی،
جریانی که از منطقة ریشه به منطقة غیراشباع وارد میشود و
جریان پایه در روز  iمیباشند .اجزای معادلة بیالن ابتدا برای هر
 HRUو سپس برای هر زیرحوضه و در نهایت برای کل حوضه
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محاسبه میشوند .مبانی نظری و جزئیات مربوط به برآورد هر
توسط
بیالن،
معادلهی
اجزای
از
کدام
) Arnold et al., (1998ارائه شده است .برای اجرای سادهتر
مدل ،یک الحاقیه تحت عنوان  ArcSWATکه به نرمافزار
 ArcGISافزوده میشود نیز ارائه شده است که بدین ترتیب
میتوان برای مدلسازی حوضهی آبریز ،از قابلیتهای سیستم
اطالعات جغرافیایی بهره برد .در مطالعهی حاضر ،از ArcSWAT
 2012.10.19و  ArcGIS 10.3استفاده شده است.
مدل هیدرولوژیک  SWATاز پارامترهای متعدد مرتبط با
خاک حوضه ،ویژگیهای فیزیکی و کاربری اراضی حوضه ،گیاه و
جریان آب زیرسطحی برای برآورد اجزای معادلهی بیالن آب و
نهایتاً برآورد رواناب خروجی از حوضه استفاده میکند .بهمنظور
کاهش زمان واسنجی مدل ،الزم است که حساسیت خروجی
مدل نسبت به این پارامترها تحلیل شده و تنها مهمترین
پارامترها برای مرحلهی واسنجی انتخاب شوند .به عبارت دیگر،
تحلیل حساسیت یکی از مراحل واسنجی مدل  SWATاست.
روش مورد استفاده برای انجام تحلیل حساسیت در این تحقیق
مطابق با روش ارائه شده توسط )Abbaspour et al., (2007
است .در این روش ،تحلیل حساسیت به این صورت انجام
می شود که برای هر کدام از پارامترهای مدل ،یک بازه از مقادیر
ممکن تعیین میشود و با این فرض که مقادیر موجود در این
بازه از یک تابع چگالی احتمال یکنواخت پیروی میکنند ،برای
هر پارامتر یک مقدار تصادفی از بازه انتخاب میشود .مدل با
مقادیری که برای پارامترها انتخاب شده اجرا میشود و خطای
آن محاسبه میشود (در مقالهی حاضر ،خطای مدل بر مبنای
آبدهی شبیهسازی شده توسط مدل و آبدهی مشاهده شده در
خروجی حوضه محاسبه شده است) .با تغییر مقدار
درنظرگرفتهشده برای پارامتر و محاسبهی مجدد خطای مدل،
میتوان یک معادلهی رگرسیونی چندمتغیره میان پارامترهای
مدل به عنوان متغیرهای مستقل و خطای مدل به عنوان متغیر
وابسته تشکیل داد .با توجه به تعدد پارامترهای مورد استفاده در
 ،SWATتعداد این متغیرهای مستقل میتواند بیش از  01عدد
باشد .برای تغییر مقدار پارامترها ،از دو روش تحت عناوین
 Replaceو  Multipleاستفاده میشود .در روش  ،Replaceمقدار
اولیهی پارامتر مورد نظر با مقدار جدید جایگزین میشود اما در
روش  ،Multipleمقدار اولیهی پارامتر در یک ضریب تعدیل
ضرب میگردد .در معادلهی رگرسیونی چندمتغیره ،برای هر
پارامتر با تقسیمکردن ضریب پارامتر به انحراف معیار خطای
مدل ،مقداری تحت عنوان  t-statمحاسبه میشود که میتوان
معنی دار بودن اختالف آن با صفر را با استفاده از آزمون t

مشخص کرد .در صورتی که اختالف  t-statبا صفر معنیدار باشد
میتوان گفت پارامتر موردنظر ،تأثیری معنیدار بر خروجی مدل
دارد .به عبارت دیگر ،با انجام آزمون آماری  tو بر مبنای p-
valueی بهدستآمده ،مشخص میشود که نقش پارامتر
موردنظر در بهبود نتایج مدل در چه حدی است .پارامترهایی که
قدر مطلق  t-statبیشتر و  p-valueکمتری داشته باشند ،به
عنوان مهمترین پارامترها انتخاب شده و در مرحلهی واسنجی
مدل از آنها استفاده خواهد شد .مقادیر کمِ  p-valueبه این
معنی است که احتمالِ انتخاب نادرست یک پارامتر به عنوان
پارامتر حساس ،کمتر است .پس از انتخاب حساسترین
پارامترها ،واسنجی مدل با هدف کوچککردن بازههای ممکن
برای هر پارامتر و یافتن بازههای بهینه (و نه یک مقدار قطعی
بهینه برای هر پارامتر) انجام میشود .در مراحل واسنجی و
اعتبارسنجی ،با توجه به معیارهای آماری خطا میتوان عملکرد
مدل را مورد ارزیابی قرار داد .در این مطالعه از ضریب تبیین
) ،(R2جذر میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب نش-
ساتکلیف ) (NSاستفاده شده است که به ترتیب به صورت زیر
تعریف میشوند:
2

(رابطه )2

(رابطه )3
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در این معادالت Mi ،و  Siبهترتیب دبی اندازهگیریشده و
شبیهسازیشده در خروجی حوضه و  nتعداد مشاهدات است.
ضریب نش -ساتکلیف ) (NSمیتواند مقادیری بین منهای
بینهایت تا یک داشته باشد .مقدار بهینة این آماره یک است و
مقادیر منفی آن بیان میکنند که استفاده از میانگین مقادیر
اندازهگیری شده ،بهتر از استفاده از مدل و شبیهسازی متغیر
موردنظر است .برای برآورد عدمقطعیت خروجی ،SWAT
) Abbaspour et al., (2007و ) Yang et al., (2008مقادیر p-
 factorو  d-factorرا پیشنهاد کردهاند .این دو فاکتور ،بر اساس
باند عدمقطعیت خروجی مدل ) (95PPUیا فاصلهی میان صدک
 2/0تا صدک  32/0خروجی مدل تعریف میشوند .الزم به ذکر
است با توجه به اینکه پس از واسنجی ،برای هر کدام از
پارامترهای  SWATیک بازهی بهینه (و نه یک مقدار قطعی
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بهینه) به دست میآید ،خروجی مدل نیز نه یک مقدار قطعی
بلکه بازهای از مقادیر ممکن ) (95PPUاست .اولین فاکتور
توصیفکنندهی عدمقطعیت ) ،(p-factorدرصدی از  nمقدار
شبیهسازیشده است که در این دامنه قرار میگیرند و مقدار
مطلوب آن  111درصد است .فاکتور دوم نیز به صورت زیر
تعریف میشود:
1 n
) (SU,i  SL,i
n i 1
(رابطه )0
d-factor 
Msd
در این معادله SU,i ،و  SL,iبهترتیب صدک  2/0و صدک

 32/0برای خروجی iام مدل و  Msdانحراف معیار مقادیر
اندازهگیریشده است .نزدیکبودن  d-factorبه صفر ،نشاندهندة
عدمقطعیت کمتر در خروجی مدل است و بنابراین میتوان نتایج
حاصل از مدل را با اطمیان بیشتری به کار برد .الزم به ذکر
است با نزدیکشدن  d-factorبه صفر p-factor ،نیز کاهش
مییابد و از مقدار مطلوب خود ( 111درصد) فاصله میگیرد.
بنابراین در عمل بایستی بین  p-factorو  ،d-factorتعادلی
مناسب برقرار کرد و به مقادیری بهینه دست یافت .در تحقیق
حاضر ،تحلیل حساسیت پارامترها ،واسنجی  SWATو برآورد
عدمقطعیت خروجی آن ،با استفاده از نرمافزار
 SWAT-CUP 5.1.6.2و الگوریتم  SUFI2انجام شده است
).(Abbaspour et al., 2007

نتايج و بحث
مدل SWAT

همانگونه که ذکر شد ،انتخاب حساسترین (مهمترین)
پارامترها که اولین گام در واسنجی  SWATاست بر مبنای t-
 statو p-valueی هر پارامتر انجام میشود .در جدول (p- ،)3
 valueو  t-statمربوط به مهمترین پارامترها ارائه شده است .از
میان تمامی پارامترهای مدل ،پارامترهای ارائه شده در جدول
( )3پارامترهایی هستند که بیشترین تأثیر را بر دبی خروجی از
حوضهی حبلهرود دارند .در این جدول ،حرف  rنشاندهندهی
روش  Multipleو حرف  Vنشاندهندهی روش  Replaceدر
واسنجی است .همانگونه که در جدول ( )3مشاهده میشود،
 11پارامتر از میان پارامترهای مدل ،به عنوان پارامترهایی که
مورد واسنجی قرار خواهند گرفت انتخاب شدهاند.
پس از واسنجی مدل و یافتن بازههای بهینه برای 11
پارامتر ارائه شده در جدول ( ،)1آمارههای حاصل از واسنجی و
اعتبارسنجی  ،SWATبا استفاده از دادههای مشاهدهشده از
آبدهی ماهانه در ایستگاه هیدرومتری بنکوه واقع در خروجی
حوضه به دست آمد که نتایج حاصل در جدول ( )1ارائه شده
است .در شکل ( )3نیز آبدهی مشاهدهشده در خروجی حوضه و
شبیهسازیشده توسط مدل ( SWATبهترین شبیهسازی) در
مراحل واسنجی و اعتبارسنجی با یکدیگر مقایسه شده است.

جدول  .1حساسيت پارامترهای استفادهشده برای واسنجی

ترتیب اهمیت نام پارامتر در مدل
1
2
3
1
0
6
2
8
3
11

توصیف پارامتر و واحد آن

p-value

t-stat

-1/11 1/11112
شمارهی منحنی برای شرایط رطوبتی متوسط
r__CN2.mgt
2/21
1/123
هدایت هیدرولیکی اشباع (میلیمتر بر ساعت)
r__SOL_K.sol
-1/10
1/21
فاکتور جبران تبخیر از سطح خاک
V__ESCO.hru
1/63
1/13
 V__ALPHA_BNK.rteفاکتور آلفا (ضریب کاهش) ،مربوط به جریان پایه (روز)
1/02
1/06
چگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
V__SOL_BD.sol
1/03
هدایت هیدرولیکی مؤثر در آبرفت آبراههی اصلی (میلیمتر بر ساعت) 1/03
V__CH_K(2).rte
-1/12
ظرفیت آب قابلدسترس در الیهی خاک (میلیمتر در میلیمتر خاک) 1/63
r__SOL_AWC.sol
-1/10
1/60
ضریب زبری مانینگ برای آبراههی اصلی
V__CH_N(2).rte
-1/13
1/66
 V__GW_REVAP.gwضریب مربوط به حرکت آب از سفرهی کمعمق به الیهی غیراشباع
1/1
1/63
دمای هوا در هنگام بارش برف (درجه سانتیگراد)
V__SFTMP.bsn
جدول  .7نتايج مربوط به دورههای واسنجی و اعتبارسنجی

NS
RMSE d-factor p-factor
2
طول دورهی آماری
مرحله
3
بعد)
(بدون
بعد)
(بدون
بعد)
( Rبدون
)(m /s
2/3
1/13
1/11
1/21
1/23
118
واسنجی
2/1
1/12
1/32
1/21
1/23
22
اعتبارسنجی
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شکل  .1مقايسهی آبدهی مشاهدهشده و شبيهسازیشده توسط مدل  SWATدر مراحل واسنجی (چپ) و اعتبارسنجی (راست)

با توجه به مقادیر ضریب تبیین ) ،(R2میانگین مربعات
خطا ) (MSEو ضریب نش -ساتکلیف ) (NSدر مرحلهی
واسنجی و همچنین نمودار پراکنش نقاط نسبت به خط یک به
یک (شکل  ،)3مشاهده میشود که مدل بهخوبی واسنجی شده
است .نزدیکبودن معیارهای آماری در هر دو مرحلهی واسنجی
و اعتبارسنجی نیز حاکی از آن است که مدل به خوبی توانسته
است فرآیندهای حاکم بر تبدیل بارش به رواناب در حوضهی
آبریز حبلهرود را شبیهسازی نماید .کاهش مقدار  MSEدر
مرحلهی اعتبارسنجی میتواند به دلیل کمتربودن ماههای
مورداستفاده در مرحلهی واسنجی باشد ( 3سال واسنجی و 6
سال اعتبارسنجی) .محققین در مطالعات پیشین ،ضریب نش-
ساتکلیف ) (NSبیشتر از  1/20را خوب ،بین  1/36تا  1/20را
قابلقبول و مقادیر کمتر از  1/36را غیرقابلپذیرش تفسیر
میکنند .مقادیر ارائهشده برای ضریب نش -ساتکلیف در هر دو
مرحلهی واسنجی و اعتبارسنجی ،نشاندهندهی عملکرد
قابلقبول و نزدیک به خوب  SWATدر حوضهی آبریز حبلهرود
بوده است.
همانگونه که در جدول ( )1مشاهده میشود ،مقادیر p-
 factorدر مطالعهی حاضر در دو مرحلهی واسنجی و
اعتبارسنجی ،بهترتیب برابر با  1/11و  1/32به دست آمدهاند .در
مطالعات مشابه Abbaspour et al., (2007) ،مقادیر  1/22تا
 Rostamian et al., (2008) ،1/31مقادیر  1/31تا  1/86و
) Faramarzi et al., (2009نیز مقادیر  1/11تا  1/88را برای p-
 factorگزارش کردهاند .مشاهده میشود که مقدار محاسبهشده
برای این ضریب بستگی زیادی به منطقهی مطالعهشده دارد.
نکتهی دیگری که بایستی در خصوص کمبودن مقدار p-factor
در مرحله ی اعتبارسنجی به آن توجه نمود ،کمبودن همزمان d-
 factorاست که مقدار آن برابر با  1/12به دست آمده است.

کمبودن  d-factorدر این مطالعه ،تا حد زیادی مقدار
محاسبهشده برای  p-factorرا توجیه میکند و بنابراین در
مجموع میتوان گفت مدل هم در مرحلهی واسنجی و هم در
مرحلهی اعتبارسنجی ،از عدمقطعیت قابلقبولی برخوردار است.
برای  d-factorدر مطالعهی )Abbaspour et al., (2007
مقادیری بین  1/16تا  ،1/01در مطالعهی Rostamian et al.,
) (2008مقادیری بین  1/31تا  2/11و در مطالعهی Faramarzi
) et al., (2009مقادیری بین  1/21تا  1/11گزارش شده است.
عدمقطعيت در شبيهسازی تأثير تغيير اقليم بر آبدهی حوضه

با در اختیار داشتن مدل واسنجیشدهی  SWATدر حوضهی
آبریز حبلهرود ،اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه ،با استفاده از
نتایج مدل گردش عمومی جوِ  HADCM3در دورهی -2112
 2118مورد ارزیابی قرار گرفت .از آنجا که هدف ،ارزیابی
عدمقطعیتِ نتایج بوده است و نه ارائهی یک نتیجهی قطعی ،دو
مدلِ آماری ریزمقیاسساز ( LARS-WGو  ،)SDSMچهار
سناریوی انتشار ( B1 ،A2 ،A1Bو  )B2و سه روش برآورد
تبخیر -تعرق مرجع در مدل ( SWATهارگریوز ،پنمن -مانتیث،
پریستلی -تیلور) ،به عنوان عوامل تولیدکنندهی عدمقطعیت در
نظر گرفته شدند و نتایج حاصل از ترکیبهای مختلف از این
عوامل (در مجموع  10ترکیب متفاوت) به دست آمد .یک نمونه
از نتایج حاصل که مربوط به سه ترکیب مختلف است در شکل
( )1ارائه شده است.
شکل ( )1آبدهی شبیهسازی شدهی حوضه در دورهی -2112
 2118را تحت سه سناریوی  B1 ،A1Bو  ،A2در حالتی که از
مدل ریزمقیاسساز  LARS-WGو روش پریستلی -تیلور در
برآورد تبخیر -تعرق مرجع استفاده شود نشان میدهد .همان
گونه که مشاهده میشود ،انتخاب سناریو ،نوع مدل
ریزمقیاسساز و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع میتواند بر
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آبدهی شبیهسازیشده تأثیرگذار باشد .به عبارت دیگر ،به جای
دراختیارداشتن یک مقدار قطعی برای آبدهی هر سال ،بازهای از
نتایج ممکن را در اختیار خواهیم داشت .این بازه در برخی
سالها بزرگ و در برخی سالها کوچک و قابل اغماض است.
شکل ( ،)1نتایج سه حالت از پانزده حالت مورد بررسی در این
مقاله را نمایش میدهد و به منظور رعایت اختصار ،نتایج سیزده
حالت دیگر بدین شکل ارائه نشدهاند .بدیهی است در صورتی که
یک مدل ریزمقیاسساز دیگر و یا روشی دیگر برای برآورد
تبخیر -تعرق مرجع به کار رود ،نتایج دیگری حاصل خواهد شد
که با توجه به ترکیبهای مورد استفاده از مدل ریزمقیاسساز،
سناریوی انتشار و روش محاسبهی تبخیر -تعرق مرجع ،برای هر
کدام از سالهای دورهی  2118تا  10 ،2112مقدارِ
شبیهسازیشده از آبدهی ساالنه در اختیار بوده است که در
شکل ( )0این مقادیر برای توصیف کیفی عدمقطعیتِ نتایج ،به
صورت  box and whisker plotنمایش داده شدهاند .در این نوع
ترسیم داده ها ،مقادیر چارک اول ،میانه ،چارک سومwhiker ،
باال (حداقل مقدار میان "تفاضل حداکثر و چارک سوم" و "یک
و نیم برابر  whisker ،)"IQRپایین (حداقل مقدار میان "تفاضل

چارک اول و حداقل" و "یک و نیم برابر  )"IQRو دادههای پرت
(مقادیر بزرگتر از  Q3+1.5×IQRو یا کوچکتر از Q1-
 )1.5×IQRنمایش داده میشوند ( IQRدامنهی میانچارکی یا
تفاضل میان چارک سوم و چارک اول است) .این نوع ترسیم
دادهها ،توزیع تجربی دادهها را به خوبی نمایش میدهد و
اطالعات مربوط به پراکندگی دادهها را به خوبی به صورت کیفی
آشکار میسازد.

شکل  .7شبيهسازی آبدهی حوضه در سالهای ( 8432-8474مدل LARS-

 WGو روش پريستلی -تيلور)
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شکل  .5عدمقطعيت در شبيهسازی آبدهی حوضه ،تحت اثر تغيير اقليم

همانگونه که در شکل ( )0مشاهده میشود ،در اغلب
سالهای دورهی  2118-2112و همچنین در میانگین این
دوره ،توزیع مقادیر شبیهسازیشده دارای چولگی به سمت
مقادیر کمتر از میانه است بهنحویکه فاصلهی میان چارک اول
و میانه ،بیشتر از فاصلهی میان چارک سوم و میانه است .این
بدان معنی است که بیشترین تفاوت در مقادیر شبیهسازیشده،
در بخشی از دادهها که از میانه کوچکتر هستند وجود دارد و
مقادیر بزرگتر از میانه ،سهم کمتری در ایجاد عدمقطعیت

دارند .مقایسهی طول whiskerهای باال و پایین نیز
تأییدکنندهی این مطلب است .میانهی آبدهی ساالنه در تمامی
 10ترکیب مورد بررسی ،برابر با  13/32متر مکعب بر ثانیه به
دست آمد .بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که
ترکیبهایی از عوامل مدلِ ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و
روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع که میانهی آبدهی ساالنهی
حوضه را کمتر از این مقدار پیشبینی میکنند ،نسبت به سایر
ترکیبها ،عدمقطعیت بیشتری دارند.

غالمپور و همکاران :بررسی نقش ريزمقياسسازی و روش محاسبهی تبخير 279 ...

عدمقطعيت در شبيهسازی تأثير تغيير اقليم بر تغذيهی آب
زيرزمينی

در مدلسازی حوضهی آبریز حبلهرود با استفاده از مدل
 ،SWATحوضه به  33واحد هیدرولوژیک تقسیمبندی شد.
میزان تغذیهی آب زیرزمینی در هر کدام از این واحدها ،با
استفاده از خروجی مدل  ،HADCM3دو مدل آماری
ریزمقیاسساز ،چهار سناریوی انتشار و سه روش برآورد تبخیر-
تعرق مرجع درمدل  ،SWATدر دورهی آتی 2118-2112
شبیهسازی شد .مشابه با شبیهسازی آبدهی ،در مجموع 10
ترکیب متفاوت از عوامل تولیدکنندهی عدمقطعیت در نظر
گرفته شد .نتایج حاصل از یکی از این ترکیبها در شکل ( )6و

به تفکیک هر کدام از واحدهای هیدرولوژیک ارائه شده است.
این شکل بدین صورت ترسیم شده که برای هر کدام از
واحدهای هیدرولوژیک 31 ،مقدارِ شبیهسازیشده (یک مقدار به
عنوان میانگین ساالنه برای هر کدام از سالهای آماری در
دورهی  )2118-2112در اختیار بوده است که این  31مقدار به
صورت  box and whisker plotنمایش داده شدهاند .الزم به ذکر
است با توجه به اینکه واحدهای هیدرولوژیک  22تا  33در
انتهای حوضه و در مجاورت کویر قرار میگیرند و میزان تبخیر-
تعرق در آنها باال و میزان بارندگی بسیار کم است ،میزان
تغذیهی آب زیرزمینی در همهی سالها صفر و یا بسیار نزدیک
به صفر شبیهسازی شده است.

شکل  .8شبيهسازی تغذيهی آب زيرزمينی در سالهای ( 8432-8474مدل  ،LARS-WGروش پنمن -مانتيث ،سناريوی )B1

بر مبنای نتایج حاصل از تمامی ترکیبها (بهمنظور رعایت
اختصار ،نتایج حاصل از  11ترکیب دیگر ارائه نشده و تنها به
ارائهی شکل ( )6اکتفا شده است) مشاهده شد در شبیهسازی
تغذیهی آب زیرزمینی ،مدلِ ریزمقیاسساز بیشترین تأثیر را بر
نتایج دارد و سناریو و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع در
مراحل بعدی قرار میگیرند .همچنین مشاهده شد در واحدهایی
با میزان تغذیهی آب زیرزمینی بیشتر ،دادههای پرت )(outlier
کمتری وجود دارد .به عبارت دیگر ،در واحد دو و واحدهای پنج
تا  18که در مناطق مرتفعتر حوضه قرار دارند و به دلیل شیب
زیاد ،میزان نفوذ در آنها کم و میزان تغذیهی آب زیرزمینی
ناچیز است ،سالهایی با تغذیهی بیشتر از  3میلیمتر ،به دلیل
خارج شدن از محدودهی  ،Q3+1.5×IQRبه عنوان دادهی پرت
در نظر گرفته شده و با عالمت × در نمودار نمایش داده شدهاند.
از  31مقدارِ بهدستآمده برای هر کدام از واحدهای
هیدرولوژیک میانگینگیری شد و متناظر با  10ترکیب مختلف

از مدلِ ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر-
تعرق مرجع در مدل  10 ،SWATمقدار مختلف برای هر واحد
هیدرولوژیک دست آمد .مقادیر حاصل برای تمامی واحدهای
هیدرولوژیک ،بهصورت  box and whisker plotدر شکل ()2
ترسیم شدهاند.
با توجه به شکل ( )2میتوان گفت در تمامی واحدهای
هیدرولوژیک ،چولگی دادهها یا به سمت مقادیر کمتر از میانه بوده
(به عنوان مثال واحدهای  13تا  )26و یا دادهها فاقد چولگی بودهاند
(به عنوان مثال واحدهای پنج تا هشت) .میانهی دادهها در شکل
( )8نمایش داده شده است .ترکیبهایی از عوامل مدلِ
ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع
که میانهی تغذیهی آب زیرزمینی را در واحدهای دارای چولگی،
بیشتر از میانه شبیهسازی میکنند ،نسبت به سایر ترکیبها
عدمقطعیت کمتری دارند و در سایر واحدها ،عدمقطعیتِ خروجی
تمامی ترکیبها را میتوان یکسان در نظر گرفت.
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شکل  .2ميانهی تغذيهی آب زيرزمينیِ شبيهسازیشده در تمامی واحدهای هيدرولوژيک

عدمقطعيت در شبيهسازی تأثير تغيير اقليم بر رطوبت خاک

مشابه با نتایج مربوط به تغذیهی آب زیرزمینی ،رطوبت خاک
نیز در هر کدام از  33واحد هیدرولوژیک با استفاده از خروجی
مدل  ،HADCM3دو مدل آماری ریزمقیاسساز ،چهار سناریوی
انتشار و سه روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع ،در دورهی آتی
 2118-2112شبیهسازی شد .نتایج حاصل از یکی از این
ترکیبها در شکل ( )3ارائه شده است .این شکل نیز همانند
شکل ( ،)6بر مبنای  31مقدار شبیهسازی شده در دورهی
 2118-2112ترسیم شده است.
نتایج حاصل از تمامی ترکیبهای مورد استفاده در
شبیهسازی رطوبت خاک نشان داد که تأثیر مدلِ ریزمقیاسساز
بر این متغیر ،کمتر از تأثیر آن بر مقادیر شبیهسازیشده از
تغذیهی آب زیرزمینی است .همچنین مشاهده شد که در
شبیهسازی رطوبت خاک ،دادههای پرت ) (outlierبسیار کمتری
تولید شده است .به عبارت دیگر ،عدمقطعیت در شبیهسازی اثر

تغییر اقلیم بر رطوبت خاک در حوضه ،کمتر از عدمقطعیتِ
شبیهسازی تغذیهی آب زیرزمینی بوده است .عالوه بر این ،بر
خالف شبیهسازی تغذیهی آب زیرزمینی ،دادههای حاصل از
شبیهسازی رطوبت خاک در سالهای مختلف ،در تمامی
واحدهای هیدرولوژیک ،بیشتر از توزیع نرمال پیروی میکردند و
فاقد چولگی بودند .الزم به ذکر است به منظور رعایت اختصار ،از
میان  10ترکیب مختلف ،تنها نتایج مربوط به یکی از ترکیبها
(شکل  )3ارائه شده است .در مورد رطوبت خاک نیز از  31مقدارِ
بهدستآمده برای هر کدام از واحدهای هیدرولوژیک
میانگینگیری شد و متناظر با  10ترکیب مختلف از مدلِ
ریزمقیاسساز ،سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر -تعرق
مرجع در مدل  10 ،SWATمقدار مختلف برای هر واحد
هیدرولوژیک دست آمد .مقادیر حاصل برای تمامی واحدهای
هیدرولوژیک ،بهصورت  box and whisker plotدر شکل ()11
ترسیم شدهاند.

غالمپور و همکاران :بررسی نقش ريزمقياسسازی و روش محاسبهی تبخير ...

با توجه به شکل ( )11مشاهده میشود که در بیشتر
واحدهای هیدرولوژیک ،چولگی دادهها به سمت مقادیر کمتر از
میانه بوده است .میانهی دادهها در شکل ( )11نمایش داده شده
است .میتوان گفت ترکیبهایی از عوامل مدلِ ریزمقیاسساز،
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سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر -تعرق مرجع که میانهی
رطوبت خاک را بیشتر از میانه شبیهسازی میکنند ،نسبت به
سایر ترکیبها عدمقطعیت کمتری دارند

شکل  .9شبيهسازی رطوبت خاک در سالهای ( 8432-8474مدل  ،LARS-WGروش هارگريوز ،سناريوی )B1
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،قابلقبولی واسنجی شد و نتایج حاصل از آن در شبیهسازی آبدهی
تغذیهی آب زیرزمینی و رطوبت خاک در سالهای آتی مورد
 ترکیب مختلف از مدل10  در مجموع.استفاده قرار گرفت
 تعرق در مدل- سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر،ریزمقیاسساز
 نتایج نشان داد نوع مدل. مورد استفاده قرار گرفتSWAT
 بیشترین تأثیر را بر شبیهسازی اثر،ریزمقیاسساز مورد استفاده
 همچنین در شبیهسازی.تغییر اقلیم در منطقهی مورد مطالعه دارد
، نسبت به دو متغیر آبدهی و رطوبت خاک،تغذیهی آب زیرزمینی
 با توجه به توزیع مقادیر.عدمقطعیت بسیار بیشتری مشاهده شد
 در مجموع مشخص شد ترکیبهایی، ترکیب مختلف10 حاصل از
،که مقادیری کمتر از میانه برای متغیرهای موردنظر (آبدهی
تغذیهی آب زیرزمینی و رطوبت خاک) شبیهسازی میکنند از
.عدمقطعیت بیشتری نسبت به سایر ترکیبها برخوردار هستند

نتيجهگيری کلی
علیرغم تحقیقات متعددی که در زمینهی بررسی اثرات تغییر اقلیم
 عدمقطعیت نتایج کمتر مورد توجه،بر منابع آب انجام شده است
 در این نوع تحقیقات معموالً یک مدل گردش.قرار گرفته است
 بهعنوان مناسبترین مدل،عمومی جو و یا یک روش ریزمقیاسساز
و یا روش معرفی میشوند اما بایستی توجه داشت که به دلیل
 نمیتوان با،ماهیت کامالً تصادفی عوامل دخیل در تغییر اقلیم
 در.قطعیت در مورد برتری یک مدل یا روش خاص اظهارنظر کرد
مطالعهی حاضر سعی شد تا نقش برخی عوامل تولیدکنندهی
 سناریوهای انتشار و ساختار،عدمقطعیت شامل مدل ریزمقیاسساز
 اقدام به، در مرحلهی اول.مدل هیدرولوژیک مورد بررسی قرار گیرد
 در حوضهی آبریز حبلهرودSWAT واسنجی مدل هیدرولوژیک
 علیرغم نواقص موجود در آمار مشاهدهشده از متغیرهای.شد
 در حدSWAT  مدل هیدرولوژیک،هواشناسی و آبدهی در حوضه
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