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ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از مدل
IHACRES
3

هادی رزاقیان9؛ کاکا شاهدی2؛ محمود حبیب نژاد روشن

تاریخ دریافت1391/11/11 :
تاریخ پذیرش1395/10/11 :

چکیده
حوزه آبخیز بابلرود در استان مازندران در سالیان اخیر حوادث اقلیمی متفاوتی را تجربه نمود .بر این اساس لزوم بررسی
هر چه بیشتر تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب این حوزه آبخیز مورد تأکید قرار میگیرد .این کار از طریق مدلهای تغییر
اقلیم که قادر به شبیهسازی متغیرهای اقلیمی هستند؛ انجام میپذیرد .بهدلیل عدم پیشبینی پارامترهای آب و
هواشناسی در مقیاس نقطهای توسط مدلهای تغییر اقلیم ،ابزار واسطی بهنام مولد هواشناسی ابداع گردید که توسط
آن میتوان تغییر اقلیم را در مقیاس نقطه ای و ایستگاه موردنظر ارزیابی کرد .در این تحقیق با استفاده از این روش،
دادههای مدل گردش عمومی جو  HadCM3با بهکارگیری نرم افزار  LARS-WGطبق سه سناریوی  B1 ،A2و A1B
برای دورههای زمانی اول ( )2600-2605و دوم ( )2606-2611ریزمقیاس شدند .نتایج حاصل از ارزیابی تغییراقلیم،
تغییر میزان بارش در حوضه مورد مطالعه را از  -03تا  +32درصد بیان نمود .این حدود تغییرات با افزایش بارش در
ماههای پربارش و کاهش شدید بارندگی در ماههای کم بارش تابستان همراه بود .همچنین افزایش دمای ساالنه بهطور
میانگین حدود  9/0سانتیگراد تا  3/0سانتیگراد ،بهویژه در ماههای گرم سال نمود بیشتری خواهد داشت .پس از این
مرحله مقادیر پیشبینی شده دما و بارش توسط مدل اقلیمی  ،HadCM3به مدل بارش-رواناب  IHACRESداده شد و
تغییرات دبی در دو دوره اول و دوم مشخص گردید .میانگین دبی ماهانه دوره پایه ( 91/02متر مکعب) نسبت به
میانگین دوره اول ( 90/02متر مکعب) و میانگین دوره دوم ( 90/26متر مکعب) بیشتر بود که این موضوع به کاهش
 95تا  90/5درصدی در میزان میانگین رواناب ماهانه اشاره دارد .براساس یافته های این پژوهش افزایش دما و کاهش
میزان بارش در طی سالهای آینده منجر به کاهش رواناب و منابع آبی موجود بهواسطه فرآیند تبخیر و خشکی بیشتر
حوزه آبخیز خواهد شد که به تبع آن با تأثیر بر اقلیم منطقه در آیندهای نه چندان دور ،تعداد و شدت وقایع سیل و
خشکسالی افزایش خواهد یافت.
واژههای کلیدی :مدل بارش-رواناب ،مولد آب و هواشناسی ،بابلرود. HadCM3 ،
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مقدمه
فرآیند تغییر اقلیم بهویژه تغییرات دما و بارش،
م مترین بحث مطرح در قلمرو علوم محیطی
میباشند .این پدیده بهدلیل ابعاد علمی و کاربردی آن
(اثرات محیطی و اقتصادی -اجتماعی) از اهمیت
فزآیندهای برخوردار است؛ چرا که سیستمهای انسانی
وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی ،صنایع و
امثال آن بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم ،طراحی شده
و عمل مینمایند (خزانهداری و همکاران.)9300 ،
تغییر اقلیم با ایجاد پدیده خشکسالی و تأثیر بر میزان
شدت و تداوم آن ،موجب کاهش پوشش گیاهی و به
تبع آن تأثیر بر پاسخهای هیدرولوژیک در سطح حوزه
آبخیز میگردد ( .)Guardiola et al., 2011همچنین
افزایش دمای هوا در اثر تغییر اقلیم ،موجب تغییر
رژیم بارشی از برف به سمت باران ،تغییر مقدار و
ش دت رواناب ،نسبت برف به باران و میزان آب ذخیره
شده در توده برف خواهد شد و میزان بارش روی برف،
در ارتفاعات میانی و پست کوهستان کاهش و در
مناطق مرتفع افزایش مییابد که در ن ایت بر دبی اوج
بود
خواهد
تأثیرگذار
روزانه
جریان
( .)Surfleet and Tullos, 2013گزارش هیات بین
الدول تغییر اقلیم ( )IPCCنشان میدهد تغییر اقلیم
موجب تغییر در ویژگیهای هیدرولوژیک در چند دهه
اخیر در سطح ج ان شده ،بهطوریکه بارندگی و
جریانهای سطحی در عرضهای جغرافیایی باال و
میانی بیشتر و در عرضهای پایینی کمتر و احتمال
مواج ه با رخدادهای حداکثر اقلیمی مانند سیالب و
خشکسالی افزایش یافت ( .)2007 ،IPCCبرای
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستمهای مختلف در
دورههای آتی ،میبایست در ابتدا مقدار متغیرهای
اقلیمی در آینده شبیهسازی گردد .مدلهای مختلفی
برای شبیهسازی متغیرهای اقلیمی در دورههای آتی
وجود دارد که یکی از این مدلهاIHACRES ،
میباشد .این مدل بهعلت دادههای اندک مورد نیاز،
بدون صرف زمان و هزینه زیاد برای ت یه دادهها،
بهآسانی میتواند در بسیاری از حوزههای آبخیز بهکار
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برده شود ( .)Croke et al., 2005بهطوریکه این
مدل برای دادههای با پایه زمانی  0دقیقه تا یک ماه و
برای حوزه های آبخیز با مساحت های متنوع از 016
متر مربع در چین تا  9666کیلومترمربع در انگلستان
استفاده شده است (.)Littlewood et al., 2007
مطالعات متعددی روی تأثیرات تغییر اقلیم بر منابع
آب شامل تأثیر روی کمیت آب ،هیدرولوژی و تقاضای
آب انجام شده است .تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم بر
رواناب در  92حوضه رودخانههای هند برای دوره
 2609-2606مورد مطالعه قرار گرفت
( .)Gosain et al., 2006نتایج مطالعه آنها داللت
بر کاهش جریان و افزایش شدت سیالب و خشکسالی
دارد .برای شبیهسازی اثرات روند تغییرات اقلیمی
گذشته در حوضه سن جاکینتو تگزاس ،از مدل
 SWATاستفاده شد ( Muttiah and Wurbs,
 .)2002نتایج مطالعه آنها نشان داد که افزایش
جریان رودخانه میتواند سیالبی شدن بیشتر را
بههمراه داشته باشد .این در حالی است که فراوانی
جریانهای نرمال و جریانهای کمینه کاهش یافته
است .برای پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان
رودخانههای استان آذربایجان شرقی بر اساس
خروجیهای مدل  HadCM3از مدل ،LARS-WG
از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد ( Zarghami et
 .)al., 2011آن ا نتیجه گرفتند جریان رودخانهها در
دوره آتی کاهش خواهد یافت .بهمنظور ارزیابی
پیشبینیهای جریان در دو حوزه آبخیز آفریقای
جنوبی از مدل  IHACRESاستفاده شد ( Dye and
 )Croke, 2003و این نتیجه حاصل شد که جریان
پیش بینی شده در حوضه المبرچباس در دو دوره
گوناگون (در دوره پیش از جنگلکاری  R2=0.81و
 Bias=25.8 mm/yrو در دوره پس از جنگلکاری
 R2=0.81و )Bias=8.4 mm/yrدقت قابل قبولی
داشته است .شبیهسازی جریان در حوضه گروت-
نیلریور نیز برای دورههای نسبتاً کوتاه دو الی سه سال
قابل قبول بوده ،اما کارآیی مدل در دورههای زمانی
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طوالنیتر بهدلیل پیشبینیهای ضعیف در برخی
سالهای معین کاهش یافته بود .دلیل اصلی این امر
ارزیابیهای ضعیف بارش حوضه در برخی سالها
نسبت داده شده است .زارعی و همکاران ( ،)9301با
استفاده از مدل  IHACRESبرای شبیهسازی جریان
روزانه در حوزه آبخیز کسیلیان و زیرحوضه معرف آن
استفاده کردند .نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود
تأخیر بین بارش و جذب آن در دو حوضه بوده است.
همچنین با توجه به مقادیر خطا در حجم جریان
( ،)Biasمتوسط جریان شبیهسازی شده توسط مدل
 IHACRESدر دو حوضه بیش از جریان مشاهداتی
است .مدل  IHACRESبرای حوزه آبخیز خشک
 WadiDhulielدر شمالشرق اردن بهکار برده شد
( .)Abushandi and Broder, 2011آنها دادههای
بارش و رواناب  91حادثه طوفان را در طول سالهای
 9100تا  9112در این تحقیق بهکار بردند .برآورد
سیل در مقیاسهای روزانه و در مقیاس حوادث طوفان
انجام شد .همچنین مدل بهمنظور مقابله با حوادث
شدید برای بارش برف توسعه یافته بود .نتایج نشان
داد عملکرد مدل  IHACRESدر مقیاس روزانه
ضعیف است ولی در حوادث طوفان توافق خوبی بین
دبی مشاهده شده و شبیهسازی وجود دارد.
) Kling et al. (2012به بررسی تغییرات رواناب در
حوضه دانوب تحت اثر سناریوهای تغییر اقلیم
پرداختند .آنها در این تحقیق از  29مدل RCM
تحت سناریوی  A1Bو مدل بارش رواناب HBV
استفاده کردند .در تحقیق آنها همه مدلها یک
افزایش  2تا  5درجه سانتیگراد افزایش دما را تا پایان
قرن  29نشان دادند .همچنین اکثر مدلها افزایش
بارش و کاهش  5تا  36درصدی رواناب را برای
سالهای آتی پیشبینی کردند .عبدال ی پور و
همکاران ( )9310در تحقیق خود از مدل بارش-
رواناب  IHACRESبرای شبیهسازی جریان روزانه
رودخانه ساروق چای ازحوزه ابخیز زرینه رود استفاده
نمود .نتایج شبیهسازی نشان داد که درهردودوره
واسنجی و صحت سنجی مقادیر براوردی مدل

909
خصوصا درمقادیر دبی اوج کمتر ازمقادیر مشاهداتی
بوده است .س رابیان و همکاران ( )9310در تحقیقی
به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضه با دخالت
مدل هیدرولوژی تحت سه سناریو  A2 ،A1Bو B1
در حوضه گالیکش استان گلستان پرداختند .بر اساس
آن نتایج مدل  IHACRESنشان داد که رواناب در
دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی در هر سه سناریو
بهترتیب به میزان  0/03 ،0/31و  1/10متر مکعب بر
ثانیه کاهش پیدا کرده که نشان از تأثیر تغییر اقلیم بر
رواناب حوضه در دوره آتی دارد.
تحقیق حاضر بهواسطه در دسترس بودن دادههای
بسیار بلند مدت و روزانه ،به ارزیابی فرآیند تغییر اقلیم
و تأثیر آن بر رواناب حوزه آبخیز بابلرود در دو دوره
 2600-2605و  2606-2611با استفاده از ریزمقیاس
نمایی دادههای مدل گردش عمومی جو HadCM3
میپردازد .این عمل در قالب سه سناریوی اقلیمی A2
(بدبینانه)( B1 ،خوش بینانه) و ( A1Bمتعادل) با
استفاده از نرم افزار  LARS-WGو شبیهسازی رواناب
با استفاده از مدل بارش-رواناب  IHACRESانجام
پذیرفت.

مواد و روشها
منطقه مطالعه
استان مازندران در بخش جنوبی دریای خزر ،با
وسعت  23150کیلومتر مربع شامل حدود  36حوزه
آبخیز کوچک و بزرگ میباشد .حوزه آبخیز بابلرود
یکی از ده حوزه آبخیز بزرگ استان در بخش مرکزی
این استان ،با مساحتی بالغ بر  9036کیلومتر مربع،
بین  52درجه و  30دقیقه تا  52درجه و  55دقیقه
طول شرقی و  30درجه و  2دقیقه تا  30درجه و 22
دقیقه عرض شمالی قرار گرفت (شکل  .)9این حوزه
آبخیز دارای  5زیر حوضه اصلی به نامهای بابلک،
اسکلیمرود ،کارسنگرود ،آذررود و اراضی پست
میباشد (کاویان و صفری.)9319 ،
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شکل ( :)1موقعیت حوضه و ایستگاههای مورد مطالعه در استان مازندران

تغییر اقلیم
یکی از انواع مدلهای گردش عمومی جفت شده
جوی  -اقیانوسی که در مرکز هادلی سازمان
هواشناسی انگلیس طراحی و توسعه یافت؛
مدل  HadCM3می باشد .مدل مذکور از دو مؤلفه
جوی و اقیانوسی به نامهای مدل جوی ()HadAM3
و مدل اقیانوسی ( )HadOM3تشکیل گردید .قدرت
تفکیک باالی مؤلفه اقیانوسی ،م مترین مزیت این
مدل میباشد .دیگر مزیت این مدل هماهنگی خوب
بین مؤلفههای جوی و اقیانوسی آن میباشد (،IPCC
 .)2007باید توجه داشت که در صورت استفاده از
روش مناسب و معتبر در ریزمقیاس نمایی خروجی
مدلهای گردش عمومی جو ،این مدلها ابزار مناسبی
برای پیشبینی وقایع حدی هستند .از سوی دیگر این
مدلها قادر به تولید سریهای زمانی طوالنی مدت
هستند که میتوان بهکمک آنها به آنالیز تغییرات
احتمالی وقایع حد در دورههای آینده تا سال 2966
نیز پرداخت (.)Guardiola et al., 2011
خانواده سناریوها
خانواده سناریوهای انتشار ،به سناریوهایی اطالق
میشود که دارای موضوع و زمینه مشترکی هستند .در
گزارشهای سوم و چ ارم هیات بین الدول تغییر

اقلیم ،در مورد شش خانواده از سناریوهای انتشار بحث
گردید که مطابق آنچه در گزارشهای مذکور آمد،
شامل  B1 ،A2 ،A1T ،A1B ،A1Fو  B2میباشد.
سناریوهای انتشار که در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفته اند دارای مشخصات زیر هستند:
الف -سناریوی ( A2بدبینانه)؛ این سناریو شامل
دنیایی است که در آن کشورها بهطور مستقل عمل
کرده و به خود متکی هستند،جمعیت دنیا بهطور
پیوسته افزایش مییابد و توسعه اقتصادی ،منطقه
محور است.
ب -سناریوی ( B1خوشبینانه)؛ بر اساس این
سناریو ،ج ان یکپارچه و همگرا با رشد جمعیت در
نیمه قرن ( )2656و کاهش تدریجی پس از آن که از
این نظر مشابه آنچه در سناریوی  A1ذکر شد همراه
است .در سناریوی  ،B1شاهد تغییر سریع ساختار
اقتصادی از نظر خدمات و اطالعات اقتصادی و
همچنین معرفی منابع فنآوری پاک ومؤثر و کاهش
مواد آالینده خواهیم بود ( Nigel and Lloyd,
.)2014
ج -سناریوی ( A1Bمتعادل)؛ زیرمجموعه خانواده
 A1بوده که در آن ج ان یکپارچه در نظر گرفته می
شود .افزایش تعامالت اجتماعی و فرهنگی در دنیا،
رشد اقتصادی سریع ،گسترش سریع فناوریهای
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جدید و کارآمد و افزایش جمعیت ج ان در سال
 2656به  1میلیارد نفر و سپس کاهش تدریجی آن،
از خصوصیات این سناریو میباشد .بر مبنای تاکید بر
فناوری ،سه زیر مجموعه  A1F ،A1Tو  A1Bبرای
خانواده  A1وجود دارند که بهترتیب بر استفاده از
منابع انرژی غیرفسیلی ،سوختهای فسیلی و کاربرد
متعادل انواع منابع انرژی تاکید دارد ( Nigel and
.)Lloyd, 2014
مراحل ارزیابی تغییرات رواناب
مدل بارش -رواناب IHACRES

یکی از کاربردیترین مدلها که بهعنوان مدل
تغییر اقلیم قادر به شبیهسازی رواناب میباشد ،مدل
 IHACRESبا نام اختصاری  9ICPمیباشد که از
دقت خوبی نیز برخوردار می باشد .مدل بارش -رواناب
توسط
مشترک
بهطور
IHACRES
هیدرولوژیستهای مرکز مدیریت و ارزیابی جامع حوزه
آبخیز ( )ICAMدانشگاه ملی استرالیا ،کانبرا و مرکز
اکولوژی و هیدرولوژی ( )CEHانجمن تحقیقات
زیست محیطی انگلستان توسعه یافت.
در تحقیق حاضر بسته نرمافزاری IHACRES
مورد استفاده قرار گرفته که از این پس آورده میشود.
 IHACRESیک مدل مف ومی و یکپارچه است و
دارای دو بخش می باشد :الف -یک بخش که بارش را
در پایه زمانی  )rk( Kبه بارش مؤثر ( )ukو بارش مازاد
که سرانجام بهوسیله تبخیر از بین میرود (با فرض
نفوذناپذیر بودن حوزه آبخیز) تبدیل میکند .این
بخش تحت عنوان بخش تلفات نامیده میشود .ب-
یک تابع تبدیل خطی (یا هیدروگراف واحد) که بارش
مؤثر را به جریان مدلسازی شده ( )xkتبدیل میکند.
بخش تابع تبدیل مبتنی بر تئوری سیستمهای خطی
است روابط به کار رفته در مدول غیرخطی کاهش
بهمنظور تبدیل بارش به بارندگی مؤثر در حوضه
بهشرح ذیل است (.)Box and Jenkins, 1970

903
() 9

Uk=rk×Sk

()2

-

-

()3
()0

) (

-

-

-

-

ضریب رطوبتی حوضه است که
که در آنها،
تابعی از تبخیر -تعرق در حوضه بوده و با رابطه های 2
مقدار شاخص
و  3بیانه میشود .در رابطه ،3
را در رابطه  2در هنگامیکه بارش رخ نمیدهد،
ثابت
کنترل میکند که در آن  Rدمای مرجع،
زمانی خشک شدن حوضه و  fفاکتور تعدیل دما است.
در رابطه  3پارامتر  Cبهگونهای تعیین میشود که
حجم بارندگی مؤثر و رواناب مشاهداتی در دوره
واسنجی یکسان گردد .سپس بارندگی مؤثر توسط
مدول خطی هیدروگراف (رابطه  )0به رواناب سطحی
تبدیل خواهد شد .در رابطه  0پارامترهای  qو ،s
پارامترهای مربوط به تفکیک هیدروگراف سریع ( )qو
هیدروگراف کند ( )sمیباشند .بهطور کلی در این
روش سه پارامتر  f ،و  cاز مدول غیرخطی کاهش
(روابط  2 ،9و  )3و سه پارامتر از چ ار پارامتر ، ،
و از مدول خطی هیدروگراف (رابطه  )0باید بر
اساس دادههای مشاهداتی برای حوضه مورد مطالعه
کالیبره شوند .ب ترین مقادیر اولیه ( و  )fاز طریق
جداول و گرافهای مشخص شده در خروجی ICP
قابل تعیین میباشند (.)Littlewood et al., 2007
در عمل جستجو برای یک ( و  )fب ینه قابل قبول
ممکن است در ابتدا به یک تعامل بین مقدار باال برای
ضریب تعیین ) ( 2و یک مقدار پایین میانگین
خطای نسبی پارامتر )ARPE( 3محدود شود .مقادیر
مقادیر و  ARPEبهترتیب از روابط  5و  0بهدست
میآیند.
2

. IHACRES Classic Plus

1

. Coefficient of determination
. Average relative parameter error

3
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() 5

√-

√ ∑

√-

√ ∑

-

()0
[

]

بعد از آنکه یک مدل قابل قبول با استفاده از
و  APREمشخص شد؛ شاخص های تناسب دیگر
مدل  ICPمانند ضریب تشخیص کالیبراسیون 9مدل
( )Dو مجموع خطا در حجم جریان )BIAS(2میتوانند
برای کمک به انتخاب یک مدل ن ایی همانطور که
نشان داده خواهد شد ،استفاده شوند BIAS .و D
توسط مدل  IHACRESو با استفاده از روابط  1و 0
محاسبه میشوند.
() 1
() 0

]

-

∑

-

∑

-

∑

[-

در روابط باال  BIASتعداد خطا در حجم
جریان روزانه مشاهده شده،
جریان(،)mm/yr
جریان روزانه شبیه سازی شده n ،تعداد داده می
باشد .پارامتر های  APRE ،Dو  BIASتوسط مدل
مورد محاسبه قرار گرفته ،هر چه مقادیر  Dبیشتر و
مقدار  APREکمتر باشد نتایج مدل ایده آلتر است
( .)Littlewood et al., 2007پارامتر  BIASهم
نشان دهنده کمتر یا بیشتر بودن جریان شبیهسازی
نسبت به مقدار واقعی است (.)Croke et al., 2005
دادههای مورد نیاز مدل
مدل  IHACRESبه سه سری زمانی داده نیاز دارد
که عبارتند از؛ ا -داده بارندگی که میتواند بر حسب
میلیمتر یا اینچ باشد -2 .دادههای درجه حرارت

. Coefficient of determination
. Overall error in flow volume

1
2
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(درجه سلسیوس ،فارن ایت و یا کلوین) -3 .دادههای
مشاهدهای جریان رودخانه (متر مکعب بر ثانیه،
میلیگرم بر لیتر در پایه زمانی ،میلیمتر در پایه
زمانی ،لیتر بر ثانیه یا فوت مکعب بر ثانیه).
سری زمانی بارندگی و درجه حرارت بهعنوان
ورودی مدل و برای شبیهسازی جریان استفاده
میشوند .در حالیکه داده جریان برای کالیبراسیون
مدل و همچنین بررسی دقت نتایج حاصل از شبیه-
سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این تحقیق بهمنظور شناسایی تغییر اقلیم در
حوضه آبخیز مورد مطالعه و انتخاب مدل اقلیمی مورد
نظر با توجه به دادههای موردنیاز مدل ،از آمار
بلندمدت و در دسترس ایستگاههای هواشناسی بابلسر
( 05سال) و قراخیل( 05سال) ،برای میزان تششع و
ساعات آفتابی وایستگاههای کلیماتولوژی و
هیدرومتری گلوگاه بندپی ( 09سال) و اداره آب بابل
( 56سال) به ترتیب در مرکز ثقل حوضه و خروجی
حوضه (شکل  ،)9برای مقادیر بارش ،دمای کمینه،
دمای بیشینه و دبی روزانه که دارای آمارِ بلند مدت و
بدون نقص در دوره آماری  36ساله پایه (-2699
 )9102بودند؛ استفاده شد (جدول .)9
پس از جمعآوری دادهها و اطالعات برای محدوده
مطالعاتی ،نسبت به آزمون همگنی دادهها و اصالح
دادهها اقدام شد .در مرحله بعد ،توانمندی مدل
 LARS-WGدر مدلسازی اقلیم دورهی پایه
ایستگاههای مورد مطالعه ،بر اساس سناریوی حالت
پایه و با استفاده از پارامترهای آماری مورد بررسی قرار
گرفت .بهطور کلی توانمندی مدل مولد دادههای آب و
هوا ،اثرات مستقیمی بر ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه
مورد مطالعه دارد .بنابراین توانمندی این مدل مطابق
دادههای  36سال دیدهبانی ( )9102 - 2699مورد
ارزیابی قرار گرفت .برای ارزیابی خروجیهای مدل،
دادههای دیدهبانی و مدلسازی شده با یکدیگر مقایسه
شدند .این کار از طریق مقایسه دادههای متغیرهای
بارش ،ساعات آفتابی ،دمای کمینه و دمای بیشینه
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دوره آماری بیشینه دوره آماری و دادههای تولید شده
توسط مدل و با استفاده از روش آماری ،نقشه و نمودار
انجام شد .در مرحله بعد خروجیهای مدل منتخب
تحت سه سناریوی متفاوت اقلیمی ( A2بدبینانه) و B1
(خوش بینانه) و ( A1Bمتعادل) در دو دوره -2605
 2600و  2606-2611در مقیاس ج انی بهدست آمد
و به مقیاس ایستگاهی تبدیل شدند .در این بخش ،از
تکنیکهای کوچک مقیاسسازی مانند مدل LARS-
 WGبا توجه به در دسترس بودن داده و امکانات
ج ت تبدیل نتایج مدل ج انی به منطقهای استفاده
شد .در ن ایت با استفاده از نتایج به دست آمده،

فرآیند تغییر اقلیم حوضه آبخیز بابلرود ،تحت
سناریوهای اقلیمی مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفت.در مرحله بعد دادههای بارش ،دما و دبی
مشاهدهای در دوره آماری  36ساله ()9102-2699
بهعنوان ورودیهای مدل  IHACRESبهمنظور انجام
واسنجی و صحتسنجی استفاده شد .پس از این
مرحله مقادیر پیشبینی شده دما و بارش توسط مدل
اقلیمی  ،HadCM3به مدل بارش -رواناب IHACRES
داده شد و تغییرات دبی در دو دوره  2600-2605و
 2606-2611مشخص گردید.

جدول ( :)1مشخصات ایستگاههای مورد استفاده
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع ایستگاه
(متر)

بابلسر
قراخیل
گلوگاه
بندپی

هواشناسی سینوپتیک
هواشناسی کلیماتولوژی

´ 52°31
´ 52°00

´ 30°03
´ 30°21

-29
95

9336
9356

کلیماتولوژی و هیدرومتری

´ 52°31

´ 30°90

266

9350

کلیماتولوژی و هیدرومتری

52°31

´ 30°32

6

9320

اداره آب
بابل

نتایج و بحث
بررسی توانمندی مدل LARS-WG

با تحلیل آماری نتایج مدلسازی مالحظه شد ،بین
دماهای بیشینه ،کمینه و ساعت آفتابی دیدهبانی و
مدل سازی شده تطابق بسیار خوبی وجود داشته و تن ا
در مورد بارش تفاوت بسیار کمی بود که با نتایج
باباییان و همکاران ( )9300هماهنگی داشت .بهطور
کلی نتایج ،حاکی از توانمندی مدل  LARS-WGدر
مدلسازی اقلیم دوره پایه حوزه آبخیز بابلرود بر اساس
سناریوی حالت پایه دارد.
ارزیابی تغییر اقلیم در دو دوره پیش بینی
در جداول  2و  3مقادیر میانگین بارش و دمای
ماهانه در دوره پایه ،دوره اول و دوره دوم تحت سه
سناریوی اقلیمی  B1 ،A2و  A1Bحاصل از خروجی

سال
تاسیس

مدل  HadCM3بیان شد .میانگین بارش ماهانه در
همه سناریوها در اکثر ماههای سال به جز ماههای
پربارش (مارس ،آوریل ،اکتبر و نوامبر) با کاهش مواجه
گردید که با نتایج بختیاری و همکاران ( )9310مبنی
بر افزایش بارش در ماههای پر بارش و کاهش بارش
در سایر ماهها هماهنگی دارد .میزان میانگین بارندگی
ساالنه در دوره دوم ( 9620میلیمتر) نسبت به دوره
اول ( 9635میلیمتر) و دوره پایه ( 9612میلیمتر)
با کاهش نسبتا زیادی مواجه شده است .البته تحلیل
تغییرات دمایی حوزه آبخیز نشان میدهد دمای ساالنه
در دوره اول بهطور میانگین حدود  9/0درجه
سانتیگراد و در دوره دوم  3/0درجه سانتیگراد نسبت
به میانگین دوره پایه ( 91درجه سانتیگراد) افزایش
خواهد داشت که این افزایش در نتایج اکثر تحقیقات
از جمله ) Surfleet and Tullos (2013آمده است.
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جدول ( :)2مقادیر بارش مشاهدهای و شبیهسازی شده(میلیمتر) در دورههای مورد پیشبینی تحت سه سناریوی متفاوت
دوره

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

ماه

10/1

03/0

966

10/9

00/1

03/1

50/1

09/1

991/5

951

960/3

11/1

A1B

00/0

11/3

11/9

12/5

00/0

51/0

31/1

01/0

999/0

900/1

926/9

05/2

B1

00/0

11/9

12/1

00/26

50/1

06/6

05/1

50/9

990

913/5

929/0

10/9

A2

55/0

11/1

999

06/0

01/1

51/0

35/5

19/5

990/3

296

960/1

10/1

A1B

00/1

06/0

10/6

01/1

50/0

56/1

30/0

06/0

960/1

292/0

952/1

05/9

دوره پایه -2699
9102
دوره
-2605
2600

دوره
-2611
2606

B1

00/0

16/2

10

10/9

00/0

09/0

09/2

01/0

963/0

915/1

920/1

10/2

A2

16/6

11/1

16/2

02/0

59/6

00/3

21/3

05/0

15/2

900/0

926/2

10/1

جدول ( :)3مقادیر دمای مشاهدهای و شبیهسازی شده(درجه سانتیگراد) در دورههای مورد پیشبینی تحت سه سناریوی
متفاوت
دوره

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

ماه

1/5

0/6

96/0

95/0

26/6

20/9

20/2

20/0

23/0

91/6

93/0

1/2

A1B

0/1

1/2

92/6

91/9

29/1

25/1

20/5

20/1

25/5

26/5

95/6

99/6

B1

99/1

96/2

93/0

93/5

1/0

1/6

0/5

0/0

99/3

33/6

32/3

91/2

A2

96/0

1/0

95/1

90/0

99/9

1/9

0/6

0/1

92/2

05/2

30/2

26/6

A1B

1/5

1/1

93/6

90/3

23/2

21/9

36/9

36/0

21/2

29/1

90/9

99/1

دوره پایه -2699
9102
دوره
-2605
2600

دوره
-2611
2606

B1

99/0

1/6

92/0

93/0

99/6

1/0

0/3

3/0

0/0

39/1

33/1

26/3

A2

99/3

1/1

92/1

99/1

1/0

0/0

2/3

2/3

1/3

21/2

20/0

91/1
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با توجه به نمودار  2و بررسی متغیر  Biasدر
جداول  0و 5مشخص گردید که توانایی مدل
 IHACRESدر شبیه سازی دبیهای حداکثر چندان
مناسب نبود؛ بهطوریکه با توجه به مقادیر ،Bias
مدل دبیهای کمتری را نسبت به دبی های حداکثر
مشاهداتی شبیه سازی کرده است که با یافته های
زارعی و همکاران ( )9301و
 )2003( Dye and Crockمبنی بر توانایی کم
مدل در شبیه سازی دبیهای سریع و سیالبی
همخوانی داشت .ولی با نتایج رحیمی فر و همکاران
( )9313دائر بر شبیه سازی کمتر از دبی مشاهداتی
سازگاری نداشت .اما در مجموع با توجه به انحرافات
کم مدل و شبیه سازی خوب مقادیر جریان معمول
وحداقل ،ضریب تعیین  6/05در دوره واسنجی و 6/50
در دوره صحت سنجی ،مدل  IHACRESمیتواند
الگوی تغییرات رواناب منطقه مورد مطالعه را به طور
مناسبی شبیه سازی کند.

ارزیابی تغییرات رواناب
واسنجی و ارزیابی مدل IHACRES

مدل  IHACRESبرای حوزه آبخیز بابلرود در
مقیاس روزانه در طول سالهای آماری 9102-9119
مورد واسنجی و در کل دوره آماری 9112-2699
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج واسنجی و ارزیابی مدل
در طول دوره آماری در جداول  0و  5ارایه شده است.
در جداول زیر  Qبخشی از بارش است که در کل دوره
واسنجی و ارزیابی در ایجاد جریان رودخانه مشارکت
داشته و  Pبارش کل دوره واسنجی یا ارزیابی بوده و بر
حسب میلیمتر بر سال محاسبه میشوند .نتایج شبیه
سازی در طول دوره ارزیابی مدل ( )9102-2699در
برخی از سالها (مانند  2660و  )2661ضعیف بود که
این امر به واسطه وقوع خشک سالی در سال ای مذکور
(با میانگین بارش به ترتیب  001و  016میلیمتر) بود
که کروک و همکاران( )2660در راهنمای بسته نرم
افزار مدل  IHACRESتاثیر وقوع خشکسالی در
شبیه سازی ضعیف مدل را مورد تاکید قرار دادند.

جدول ( :)1نتایج واسنجی در حوضه بابلرود بهتفکیک سال
سال

)Bias (mm/yr

D

)Q (mm/yr

)P (mm/yr

9102
9103
9100
9105
9100
9101
9100
9101
9116
9119

-3/31
-3/06
30/21
-90/01
-25/51
32/09
909/60
91/09
25/06
-09/91

6/09
6/02
6/0
6/30
6/55
6/55
6/31
6/50
6/30
-6/25

200/35
200/56
319/06
211/55
369/52
365/96
306/05
252/02
212/01
396/26

9660/15
9995/65
9251/36
9626/21
116/25
9600/12
9295
100/61
9901/91
9600/11

جدول ( :)5نتایج ارزیابی مدل در حوضه بابلرود طی دو دوره
سال

)Bias (mm/yr

D

)Q (mm/yr

9102-9119
9102-2699

-3/09
12/55

06
25

205/0
363/5

P
)(mm/yr

9603/5
9629/3
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دبی ساالنه مشاهده ای()m3/s
دبی ساالنه مدله شده()m3/s

400
300
200
100
0

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

شکل ( :)2عملکرد مدل در شبیهسازی دبی ساالنه در حوزه بابلرود در مرحله صحت سنجی()1992-1991

بر این موضوع تاکید دارد.

پیشبینی تغییرات دبی

)Silwal et al. (2016

جدول  0مقادیر میانگین دبی ماهانه را در
دورههای پایه ،اول و دوم تحت سه سناریوی اقلیمی
نشان میدهد .نتایج نشان از افزایش مقادیر جریان در
ماههای اکتبر ،نوامبر ،می و ژوئن در همه سناریوها
میباشد .با توجه به نتایج جدول  2و پیشبینی
افزایش بسیار زیاد بارش در ماههای پربارش در
سالهای آتی ،پیشبینی افزایش مقادیر جریان در این
ماه ها دور از انتظار نخواهد بود که با نتایج ذهبیون و
همکاران ( )9301هماهنگی دارد .همچنین افزایش
ناچیز مقادیر دبی در ماههای می و ژوئن نسبت به
دوره پایه ،به افزایش درصد مشارکت رواناب حاصل از
ذوب برف در این ماهها بر میگردد که پیشبینی روند
افزایشی دما در این ماهها (جدول  )3و همچنین نتایج

کاهش میزان دبی در سایر ماههای سال در همه
سناریوها پیشبینی شده است بهطوریکه متوسط دبی
ماهانه برحسب مترمکعب بر ثانیه در دوره پایه
( )91/02نسبت به متوسط دوره اول ( )90/02و دوره
دوم ( )90/26بیشتر میباشد که این موضوع به کاهش
 95تا  90/5درصدی در میزان میانگین رواناب ماهانه
اشاره دارد که با تحقیقات ) Chen et al. (2014و
س رابیان و همکاران ( )9310مبنی بر افزایش دما در
طی سالهای آینده و کاهش میزان بارش ،کاهش
رواناب و منابع آبی موجود به واسطه فرآیند تبخیر و
خشکی بیشتر حوزه آبخیز خواهد شد ،سازگاری دارد.
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جدول ( :)0مقادیر دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده (مترمکعب برثانیه) در دورههای مورد پیشبینی تحت سه سناریوی
متفاوت
ماه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

ژوئن

جوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

دوره

دوره پایه -2699
9102

26/0

20/2

20/2

90/0

96/6

5/1

0/6

1/5

90/3

20/1

25/9

20/3

96/0

1/1

90/0

90/3

96/1

1/0

0/2

3/0

96/6

30/0

30/3

91/3

B1

99/1

96/2

93/0

93/5

1/0

1/6

0/5

0/0

99/3

33/6

32/3

91/2

A2

96/0

1/0

95/1

90/0

99/9

1/9

0/6

0/1

92/2

05/2

30/2

26/6

دوره
A1B
-2605
2600

دوره
90/2

99/2

95/6

90/9

1/0

5/0

3/9

2/0

0/0

03/9

00/0

20/3

B1

99/0

1/6

92/0

93/0

99/6

1/0

0/3

3/0

0/0

39/1

33/1

26/3

A2

99/3

1/1

92/1

99/1

1/0

0/0

2/3

2/3

1/3

21/2

20/0

91/1

A1B
-2611
2606

نتیجهگیری
در این تحقیق ج ت ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب
حوزه آبخیز بابلرود در دورههای  2600-2605و
 2606-2611میالدی ،خروجی مدل گردش عمومی
جو  HadCM3با سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1از طریق
مدل  LARS-WGریز مقایس نمایی شدند .سپس
مقادیر پیشبینی شده دما و بارش ،به مدل بارش-
رواناب  IHACRESداده شد و تغییرات دبی در دو
دوره مشخص گردید که دارای نتایج زیر بود :میزان
بارش در حوزه آبخیز بابلرود در دورههای مورد پیش
بینی از  -03تا  +32درصد متغیر خواهد بود .همچنین
دمای ساالنه بهطور میانگین حدود  9/0سانتیگراد
(دوره اول) تا  3/0سانتیگراد (دوره دوم) افزایش
خواهد داشت .یافته های این تحقیق بیانگر کاهش
بیشتر میزان میانگین دبی ساالنه در دوره دوم تحت
هر سه سناریو میباشد که علت آن کاهش بیشتر
بارندگی و افزایش دما در دوره دوم نسبت به دورههای
اول و پایه میباشد .بر این اساس افزایش بارش و دبی
در ماههای پربارش و افزایش دما و کاهش بارندگی

ودبی در ماههای کم بارش با تأثیر بر اقلیم منطقه در
آیندهای نه چندان دور ،تعداد و شدت وقایع حدی
سیل و خشکسالی را افزایش خواهد داد .کما اینکه در
سالیان اخیر شاهد حوادث غیرمترقبه مذکور در سطح
حوزه آبخیز بابلرود بودیم که لزوم بررسی هر چه
بیشتر تأثیر تغییر اقلیم بر مؤلفههای هیدرولوژیک
حوزه آبخیز را مورد تأکید قرار میدهد.
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Evaluation of the climate change effect on Babol-rood watershed runoff using
IHACRES model
Hadi Razzaghian1, Kaka Shahedi2, Mahmud Habibnejad-roshan3

Abstract:
Babolroud watershed in Mazandaran province in recent years experienced different climate
events. On this basis, emphasize necessity to investigate further on impact of climate change on
watershed runoff. This work is done by climate change models that able to simulate climatic
variables. Due to the forecast lack of meteorological parameters in the point scale by climate
change models, weather generator tool interface was developed by which it can be evaluated
climate change in point scale and the desired station. In this study, using this method, the data
model HadCM3 general circulation of the atmosphere with the use of LARS-WG software
according to A2, B1 and A1B three scenarios for first time periods (2046-2065) and second
(2080-2099) were. The results revealed that change in rainfall in Babul-rod watershed varies
between -43% to +32%. This variation ranges accompany with rainfall increase in rainy months
and severe decrease in months with low rain, respectively. Also, Increase in annual temperature
in average was 1.4c to 3.6c, especially in warm months. After this step the values of temperature
and precipitation predicted by the HadCm3 climate model introduced to IHACRES rainfallrunoff model and changes in discharge determined in both the first and second periods,
respectively. Average monthly flow(
) in the base period (17.42) was higher than the
average of the first period (14.82) and the average of the second period (14.20) which it refers to
reduction of 15 to 18.5 percent the average monthly runoff. According to the study, rising
temperatures and reduced rainfall throughout the coming years lead to reduce runoff and water
resources due to more evaporation and aridity will watershed that consequently affects the
climate of the region in the near future, the number and intensity of floods and droughts will
increase.
Key words: HadCM3, Rainfall-Runoff model, Weather generating, Babolrood.
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