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چکيده
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب بهعنوان موضوعی چالشبرانگیز در بسیاری از مناطق خشک دنیا مطرح بوده
و تداوم این پدیده در مناطق خشک با مخاطراتی در چرخهی آبی و بینظمی جریان رودخانهها همراه بوده
است .نتایج خروجیهای  6مدل اقلیمی سری مدلهای  CMIP5تحت سناریوهای  RCPبا استفاده از روش
آماری و نرمافزار  CCTبر اساس گزارش پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم نشان میدهد که دمای بیشینه و
کمینه در آینده و تا سال  2099در تمام مدلهای اقلیمی بهطور مداوم روند افزایشی دارد ،اما افزایش دمای
کمینه ،بیشتر از افزایش دمای بیشینه خواهد بود .در مورد بارش ،پیچیدگیها زیاد و عدم قطعیت را بیان
میکند ،اما بیشتر مدلهای اقلیمی کاهش بارندگی را در حوضه تخمین میزنند .شبیهسازی رواناب با ابزار
ارزیابی آبوخاک ( )SWATانجام شد و برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل نیز از نرمافزار  SWAT-CUPو
الگوریتم  SUFI-2استفاده شد .نتایج مقایسهی هیدروگرافهای مشاهداتی و شبیهسازی و شاخصهای آماری
ارزیابی ،بیانگر کارایی مناسب مدل در شبیهسازی دبی حوضه است .میانگین رواناب آیندهی حوضهی تحت
سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5روند کاهشی داشته و نسبت به دورهی مشاهداتی آن به ترتیب
 40/3 ،39/1و  40/4درصد افت آبدهی خواهد داشت؛ بنابراین با کاهش دبی حوضه ،احتمال رخداد فراوانی
خشکسالی در آینده قابلانتظار است.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری به کشف ارتباط و اثرات بالقوهی اقلیم آینده بر روی چرخهی آب انجام شده
است( .)Guo et al., 2018: 2045; Wang and Kalin, 2018: 107تغییر آبوهوا ،چالشهای منابع آب را در
بسیاری از حوضههای رودخانهای در سراسر جهان به وجود آورده و اثرات عمیقی بر روی هیدرولوژی حوضه ،کمیت و
دسترسی به آب حوضه داشته است( .)Aryal et al., 2018: 1; Ercan et al., 2020: 53سناریوهای اقلیمی هم در
مدلهای گردش عمومی جو ( 1)GCMو هم در مدلهای مشابه اغلب به بررسی اثر تغییرات آب و هوایی بر
هیدرولوژی منطبق شدهاند( .)Fereidoon and Koch, 2018: 502تقریبا  2هزار مورد خشکسالی و سیالب بین
آدرس
به
اضطراری
بالیای
دادههای
پایگاه
در
2015
تا
2005
سالهای
( )http://www.emdat.be/disaster_profiles/index.htmlگزارش شده است و این حوادث بیش از  1/2میلیارد
نفر را تحت تأثیر قرار داده و باعث مرگ  82هزار نفر و خساراتی معادل  4/3میلیارد دالر شده است( Tan et al.,

 .)2017: 1رژیمهای هیدرولوژیکی منطقه در برابر تغییرات آب و هوایی بهویژه بارندگی و دما آسیبپذیر

)1- General Circulation Models (GCM
)2- Coupled Model Intercomprison Project Phase 5 (CIMP5
)3- Representative Concentration Pathways (RCP
)4- Soil and Water Assessment Tool (SWAT

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

هستند( .)Bajracharya et al., 2018: 837طبق خروجیهای شبیهسازیشدهی مدلهای اقلیمی ،دماهای باال
احتماال به افزایش تبخیر-تعرق ،تغییر در الگوهای بارندگی در مقیاس وسیع و فراوانی وقایع حدی منجر
میشود(.)Buytaert et al., 2010: 32
بهمنظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ،مدلهای هیدرولوژیکی مختلفی با بهکارگیری اطالعات مدلهای
گردش عمومی جو ( )GCMتوسعه یافتند .مدل گردش عمومی ( )GCMنمونهای از مدلهای اقلیمی است که
بهصورت ریاضی ،گردش عمومی جو و اقیانوس را بیان میکند GCM .میتواند اطالعات خیلی معتبری را با توجه به
اقلیمهای گذشته ،حال و آینده فراهم نماید .مدلهای جفتشدهی جوی-اقیانوسی گردش عمومی فاز 2)CMIP5( 5
که بر اساس سناریوهای جدید تغییر اقلیم که اصطالحا سناریوی واداشت تابشی ( 3)RCPنامیده میشود ،استوار است
و میتواند تنوع وسیعی از سناریوها را برای اقلیم آینده در برگیرد .اعتماد به نتایج مدلها تا حد زیادی متفاوت است و
بهطور عمده به روشها و ساختار سناریو اقلیمی و مدل هیدرولوژیکی بستگی دارد( ;Duan et al., 2019: 612
 .)Gonzalez et al., 2010: 755; Zhou et al., 2015: 1193مدلهای گردش عمومی جو ( )GCMبه علت تفکیک
فضایی خیلی بزرگ نمیتوانند با مدلهای هیدرولوژیکی که به صورت ریزشبکه یا مقیاس حوضهای با وسعت کم
هستند ،شبیهسازی شوند و برای رفع چالش تفکیک مکانی بین مدلهای گردش عمومی و مدلهای هیدرولوژیکی،
مدلهای ریزمقیاسنمایی آماری که پلی بین دو مقیاس مختلفاند ،توسعه یافتند .درواقع ،این دسته از مدلها در قالب
واسطههای بین مدلهای گردش عمومی و متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی در سطح محدودهی موردبررسی قرار
میگیرند(.)Ndhlovu and Woyessa, 2020: 1; Tuo et al., 2016: 66
یکی از مدلهای هیدرولوژیکی معروف ،ابزار ارزیابی آبوخاک ( 4)SWATاست .این مدل قادر به شبیهسازی اقلیم،
رواناب سطحی و غیره در حوضههای آبخیز است .بهطورکلی عملکرد مدل  SWATدامنهی رضایتبخش مناسبی دارد
و محدودیتهای این مدل به صحت دادههای هواشناسی و مدتزمان مورداستفاده در اعتبارسنجی بستگی دارد( Marin
 .)et al., 2020: 1مدلهای بارش-رواناب برای فهم فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضهی رودخانهای و حمایت از مدیریت
منابع آب مشخص میشوند( .(Du et al., 2019: 1872; Tuo et al., 2016: 66بارندگی و دمای هوا دو متغیر جوی
ضروری جهت ورودیهای مدل هیدرولوژیکی هستند( .)Laiti et al., 2018: 1999تغییرات اقلیمی بهویژه بارش
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پارامترهای مؤثر در سامانههای هیدرولوژیکی مانند جریان رودخانه ،رطوبت خاک ،ذخیرهسازی آبهای زیرزمینی و
تأمین آب را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای آن بر روی رژیمهای هیدرولوژیکی مهم هستند( Mishra et
.)al., 2018: 1; Kløve et al., 2014: 250; López-Moreno et al., 2010: 2561
اهمیت موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب موجب شده تا پژوهشگران مختلف توجه ویژهای به این موضوع
داشته و دامنهی مطالعات در این زمینه ،افزایش قابلتوجهی داشته باشد .یافتههای مطالعه بهتا 5و همکاران ( )2019با
استفاده از مدل  SWATو سناریوهای RCPنشان میدهد جریان رودخانهی هیمالیان در نپال ،تحت تأثیر تغییر اقلیم
تا  8/5درصد در طول قرن بیستویکم کاهش داشته؛ اما تأثیر اقلیم در رودخانهی یانهه چین بیشتر بوده و این افت
 46تا  60درصد خواهد بود( .)Wu et al., 2017: 328نتایج بررسی تان 6و همکاران ( )201۷در رودخانهی کالنتان
مالزی و خروجیهای پژوهش نیلالور و ویکار )2019( 7در رودخانهی پورنا هند با مدل  SWATحاکی از افزایش دما و
بارندگی ساالنه و مطابق آن ،رواناب رودخانه نیز افزایش خواهد داشت .گلمحمدی و همکاران ( )201۷در پیشبینی
تغییرپذیری زمانی جریان رودخانهی گالی گرِیک در انتاریو کانادا نشان دادند که دبی جریان شبیهسازیشده نسبت به
دورهی مشاهداتی بیشازحد برآورد شده است .ونکاتارمن 8و همکاران ( )2016در بررسی خشکسالی تگزاس در قرن
 21بر اساس مدلهای سری  CMIP5تحت سناریوهای  RCPدریافتند که دما ،افزایش و بارندگی ،کاهش خواهد یافت
و کاهش بارندگی منجر به کاهش جریان رودخانه و آبهای زیرزمینی در این منطقه خواهد شد .در پیشبینی رواناب
حوضهی دریاچهای چمپالین ،شبیهسازی متغیرهای بارندگی ساالنه ناموفق بوده و نتیجهی قابلاطمینانی از رواناب
حاصل نشده است(محمد و همکاران .)160 :2015 ،نتایج مطالعه ژانگ 9و همکاران ( )2016در برآورد جریان
رودخانهی  Xinچین نشان میدهد که دما بهطور مداوم افزایش مییابد ،اما روند بارندگی پیچیده است و اختالف
معنیداری در میان انواع سناریوها وجود دارد .نتایج یافتههای آپورو )2015( 10در تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر روی
سیالب حوضهی براهماپوترا حاکی از آن است که با افزایش تعداد دورههای بارندگی و مدتزمان طوالنیتر ،سیالبهای
پیک و مجموع حجم سیالب بیشتر میشود.
هدف این مطالعه ،بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب آیندهی حوضهی میناب است .انجام این پژوهش از این لحاظ
حائز اهمیت است که رودخانهی میناب ،تنها منبع تأمین آب شرب جمعیت  600هزارنفری شهر بندرعباس بوده و
منبع تغذیهی آبهای زیرزمینی بسیاری از چاههای کشاورزی شهرستان میناب است.

 -۲منطقهی موردمطالعه

5- Bhatta
6- Tan
7- Ndhlovu and Woyessa
8- Venkataraman
9- Zhang
10- Apurv
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محدودهی موردمطالعه ،حوضهی آبریز میناب است که در عرض  26درجه و  5۷دقیقه و  14ثانیه تا  28درجه و
 30دقیقه و  34ثانیه شمالی و طول  56درجه و  49دقیقه و  50ثانیه تا  5۷درجه و  53دقیقه و  39ثانیه شرقی از
نصفالنهار گرینویچ قرار دارد و پرآبترین و مهمترین حوضهی آبریز استان هرمزگان است که در مجاورت تنگهی هرمز
و دریای عمان واقع شده است .این حوضه با مساحتی در حدود  10605کیلومترمربع در شمال شهرستان میناب
گسترش داشته و مهمترین سد استان (سد استقالل) بر روی این رودخانه در سال  1362ساخته شده است .حوضهی
میناب دارای دو زیرحوضه به نامهای حوضهی رودان به مساحت  5۷60کیلومترمربع و حوضهی جغین به مساحت
 3225کیلومترمربع است .در این حوضه 3 ،ایستگاه آبسنجی برنطین میناب-رودخانهی میناب ،آبنما-رودخانهی
رودان و برنطین جغین-رودخانهی جغین تأسیس شده است (شکل .)1
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میانگین دمای ساالنهی حوضه  2۷/۷درجهی سانتیگراد ،دمای بیشینه و کمینه به ترتیب  33/1و  19/۷درجهی
سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه برابر  184/۷میلیمتر است .دامنهی تغییرات بارش ساالنه در گسترهی حوضه ،بین
 30/3تا  399/6میلیمتر متغیر است .بر اساس سیستم طبقهبندی دمارتن گسترشیافته ،حوضه دارای اقلیم خشک
بیابانی گرم است (شکل .)2

 -3داده و روشها
در این مطالعه ،دادههای هواشناسی روزانه در بازهی زمانی  33ساله و از سال  1985تا  2018شامل حداکثر دما و
حداقل دما (درجهی سانتیگراد) ،بارندگی (میلیمتر) ،رطوبت نسبی (درصد) از  8ایستگاه منتخب در منطقهی
موردمطالعه از سازمان هواشناسی کشور ( 11)IRIMOشامل بندرعباس ،میناب ،جاسک ،جیرفت ،حاجیآباد ،قشم،
کهنوج و بافت تهیه شده است (شکل  )3و دادههای دبی ایستگاه آبسنجی برنطین میناب واقع در خروجی حوضه
بهعنوان ایستگاه مبنا از سال  1985تا  2018از وزارت نیرو تهیه گردید.

شکل  :1موقعیت حوضهی آبریز میناب

1

1

در مقیاس 250000از سازمان جنگلها و مراتع کشور و دادههای خاک با مقیاس  250000استان هرمزگان از مؤسسهی
تحقیقات آبوخاک کشور بارگیری شده است.

)11- Islamic Republic of Iran Meteorological Organization(IRIMO
)12- Digital elevation model(DEM
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دادههای مکانی شامل دادههای مدل رقومی ارتفاع ( ،12)DEMاطالعات شبکهای رواناب ،نوع خاک و کاربری
اراضی هستند .تفکیک مکانی برای  DEMابعاد  30× 30متر در قالب دادههای یاختهای بوده و از مرکز دادههای
علمی و فنی سازمان نقشهبرداری ایران سایت ( )www.ncc.org.irاستخراج گردیده است .دادههای  DEMبرای
استخراج مسیر و تراکم جریان ،ایجاد جریان و محاسبهی پارامترهای زیرحوضه به کار میرود .دادههای کاربری اراضی
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شکل  :2میانگین بارش( )mmو دمای ساالنه (̊  )Cایستگاه میناب شکل  :3موقعیت ایستگاههای هواشناسی

13-NCEP/NCAR: National Center for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric
)Rsearch (NCEP/NCAR
)14- Intergovernmental Panel on Climate Chang (IPCC
)15- Climate Change Toolkit (CCT
)16- Statistical Downscaling Model (SDSM

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

دادههای واکاوی روزانهی اقلیمی برای مدلسازی اقلیم آینده از دو پایگاه  )www.2w2e.com( GCMو
) )NCEP/NCAR13www.canada.caدانلود شده است .آرشیو دادههای واکاوی  GCMاز سالهای  1950-2099را
دربر میگیرد که دادههای روزانهی مشاهداتی آن که در مدل استفاده میشود ،بین سالهای  19۷0-2005قرار دارند،
اما دادههای  NCEPاز سال  1961تا  2100از ( NCEP/NCARمرکز ملی پیشبینی محیطی/مرکز ملی تحقیقات
جوی) (کالنی و همکاران )1996 ،اقتباس شده است .این دادهها معموال با توجه به متغیرهای جوی بزرگمقیاس مانند
ارتفاع ژئوپتانسیل ،باد افقی ،فشار ،رطوبت ویژه ،رطوبت نسبی و سایر پارامترها با تفکیک  2/5درجه طول و  2/5درجه
عرض جغرافیایی را دربر میگیرد.
در حال حاضر بیشتر ارزیابیهای تغییر اقلیم بر اساس مدلهای سری  CMIP5که در گزارش پنجم ()2013
هیئت بینالدول تغییر اقلیم ( 14)IPCCمنتشرشده ،انجام میشود .این هیئت بر اساس مستندات و گزارش کارگروهها،
 40مدل اقلیمی را منتشر کردهاند .سری مدلهای  CMIP5سه گروه بزرگ از مدلهای اقلیمی شامل مدل گردش
عمومی جوی-اقیانوسی جفتشده ( ،)AOGCMsمدل سیستم زمین ( )ESMsکه اندرکنش جو-اقیانوس-سطح زمین
را در نظر میگیرند ،مدل شیمی جو شامل مدل شیمی جوی-اقیانوسی ) )ChemAOو مدل شیمی سیستم زمین
( )ChemESMرا دربر میگیرد(.)Venkataraman et al., 2016: 300
در بررسی سناریوهای آیندهی حوضهی موردمطالعه ،از نرمافزارهای اقلیمی متفاوتی ازجمله بستهی نرمافزاری
تغییر اقلیم ( 15،)CCTنرمافزار  SDSMاستفاده شده است .در این پژوهش از  6مدل اقلیمی مختلف تحت سناریوهای
 RCPاستفاده شده که در  5مدل اقلیمی IPSL- ،MIROC-ESM ،HadGEM2-ESM ،GFDL-ESM2M
 NorESM1-ME ،CM5A-MRبرای سناریوسازی و پیشبینی اقلیم آیندهی حوضه از بستهی نرمافزاری تغییر اقلیم
 CCTو برای مدل اقلیمی  CanESM2که در بستهی نرمافزاری فوق وجود نداشته ،از دادههای پایگاه  NCEPو برای
ریزمقیاسنمایی آماری مدل از نرمافزار  16SDSMاستفاده شده است .سناریوهای انتشار خط سیر توازن واداشت
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)17- Radiative Forcing (RF
)18- Hydrological Response Unit (HRU
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تابشی 17یا  )RCP scenario data( RCPمستنداتی از انتشار ،تمرکز و تغییر پوشش زمین که اصطالحا  RCPنامیده
میشود ،فراهم مینماید( .)Moss et al., 2008این سناریوها پیشبینی اقلیم آینده را بر اساس خط سیر توازن
واداشت تابشی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای برحسب وات بر مترمربع تحت سناریوهای RCP6.0, ,RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5که به ترتیب نمایندهی خط سیر توازن واداشت تابشی خیلی پایین ( ،)RCP2.6پایداری مالیم
( )RCP6.0 ,RCP4.5و انتشار خیلی زیاد ( )RCP8.5هستند ،در نظر میگیرند .سناریوی  RCP6.0همانند
سناریوی  RCP4.5یک سناریوی حد واسط است و معموال در مطالعات پیشبینی اقلیمی از این سناریو صرفنظر
میشود.
در شبیهسازی رواناب حوضهی میناب از افزونهی  ArcSWAT2012برای اجرای مدل  SWATاستفاده شده
است .مدل  SWATیک مدل هیدرولوژیکی توزیعی و فیزیکی است( )Arnold et al., 1998:73که اغلب برای ارزیابی
تصمیمات مدیریتی و تغییرپذیری اقلیمی بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی مداوم طوالنیمدت به کار میرود( Strauch
 .)et al., 2012:413این مدل قادر به شبیهسازی اقلیم ،رواناب سطحی ،جریان آب زیرزمینی ،ذخیرهی مخزن ،تبخیر
و تعرق ،روندیابی کانال اصلی در حوضههای آبی است .در مدل  SWATهر حوضه به چند زیرحوضه و هر زیرحوضه به
چند «واحد واکنش هیدرولوژیکی» ( 18)HRUتقسیم میشود .برحسب تعریف  HRUکوچکترین واحد هیدرولوژیکی
در مدل  SWATاست که از نظر کاربری اراضی ،ویژگیهای خاک ،توپوگرافی و طبقات شیب همگن هستند .تقسیم
حوضه این امکان را میدهد تا تفسیر بهتری از فرآیندهای رخداده در حوضهی آبخیز داشته باشیم (شکل .)4
ورودیهای اصلی مدل  SWATشامل الیههای اطالعاتی مدل رقومی ارتفاع ( ،)DEMالیهی شیب ،الیهی خاک و
الیهی کاربری اراضی است (شکل  .)5متغیرهای هیدروکلیماتولوژی و عددی ورودی مدل  SWATشامل مقادیر
روزانهی بارش ،دمای بیشینه و دمای کمینه مربوط به ایستگاههای داخل و خارج حوضه و متوسط رواناب روزانهی
خروجی حوضه به همراه موقعیتهای جغرافیایی آنهاست که بر اساس فرمت مدل تنظیم گردید؛ بنابراین پس از ورود
دادههای مکانی و اقلیمی در مدل ،فایل خروجی مدل  SWATاستخراج میگردد .پارامترهای تحلیل حساسیت،
واسنجی و صحت سنجی با ابزار  SWAT-CUPاجرا گردید(.)http://swat.tamu.edu/ software/swat-cup/
روشهای تجزیهوتحلیل حساسیت جهانی بهمنظور ارزیابی مهمترین پارامترها برای شبیهسازی جریان ماهانهی
رودخانهی میناب استفاده شد .با استفاده از برنامهی  SUFI2بهعنوان یکی از الگوریتمهای موجود در نرمافزار
 ،SWAT-CUPتعیین و میزان حساسیت و عدم قطعیت آنها با استفاده از این برنامه برآورد شد.
برای ارزیابی خروجیهای بارندگی ،دمای بیشینه و دمای کمینهی شبیهسازیشده با دادههای مشاهداتی از 4
شاخص آماری ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( ،)NSEجذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEضریب همبستگی (  )R2و
ضریب اریبی ( )BIASاستفاده گردید .در تحلیل و رواناب حوضه برای نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل  SWATاز
ضریب تعیین (  ،)R2ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( P-factor ،)NSEو  R-factorدر نظر گرفته شده است.
ضریب تعیین (  )R2میزان ارتباط و همبستگی بین پارامترهای مشاهدهشده و شبیهسازیشده را بیان میکند.
نمایهی عددی  1باالترین ضریب است و نشاندهندهی همبستگی قوی و کامل بین متغیرهای موردمطالعه است .هرچه
مقدار  R2به  1نزدیکتر باشد ،درجهی همبستگی خطی بین دو متغیر بیشتر خواهد شد 𝑅 2 .معیاری بدون بعد و
بهترین مقدار آن برابر  ∓ 1است؛ جایی که 𝑖 𝑄𝑚.و 𝑖 𝑄𝑠.دبی اندازهگیریشده و شبیهسازیشده در هر مرحله از
زمان را نشان میدهند 𝑄𝑚.𝑎𝑣𝑔 .و 𝑔𝑣𝑎 𝑄𝑠.میانگین رواناب اندازهگیریشده و شبیهسازیشده در هر مرحله از زمان و n
تعداد مراحل زمان و 𝐸𝑆𝑁 از ∞ −تا  1و  R2از صفر تا  1است .اگر  NSEو  R2به  1نزدیکتر باشد ،عملکرد بهتر
مدل  SWATاست.
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مطابق نظر  )2015: 281( Moriasi et alدر اجرای شبیهسازی مدل ،ضریب ساتکلیف (𝐸𝑆𝑁) بیشتر از  0/5و
بایاس بین  ± %25مناسب است .تابع اریبی ( )Biasو ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEابزار و معیاری برای نشان
دادن میزان نزدیکی پارامتر جامعه به برآوردگر آن پارامتر است و هرقدر به صفر نزدیکتر باشد ،عملکرد بهتر مدل
است .در تابع اریبی اگر مقدار برآوردگرهای حاصل با پارامتر واقعی جامعه تقریبا برابر شود؛ در این حالت ،میزان اریبی
برآوردگر (فاصلهی آن از مقدار واقعی پارامتر) مقداری برابر صفر خواهد بود .چنین برآوردگری را یک برآوردگر
"نااریب" ( )Unbiasedمیگویند (جدول.)1

شکل  :4دیاگرام شماتیک این مطالعه منبع)Tan et al., 2017: 3( :
جدول  :1روابط شاخصهای آماری مورداستفاده
معادله

ضریب ساتکلیف ( 𝐸𝑆𝑁(

1

ضریب تعیین ( ) R2

2

= BIAS

تابع اریبی )(Bias

3

∑𝑁 ( 𝑄𝑚.𝑖 − 𝑄𝑆.𝐼 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑁

ریشهی میانگین مربعات خطا )(RMSE

4

2
𝑁∑
) 𝑖𝑖=1( 𝑄𝑚.𝑖 − 𝑄𝑠.
𝑁
∑𝑖=1( 𝑄𝑚.𝑖 − 𝑄𝑚.𝑎𝑣𝑔 )2

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

2
𝑁∑{
}) 𝑔𝑣𝑎𝑖=1( 𝑄𝑚,𝑖 − 𝑄𝑚.𝑎𝑣𝑔 )(𝑄𝑠.𝑖− 𝑄𝑠 .
𝑁
2
𝑁∑
) 𝑔𝑣𝑎𝑖=1( 𝑄𝑚,𝑖 − 𝑄𝑚.𝑎𝑣𝑔 ) ∑𝑖=1( 𝑄𝑠.𝑖− 𝑄𝑠 .

× 100

2
𝑁∑
) 𝑖1 (𝑄𝑠,𝑖 −𝑄𝑚,

𝑁∑
) 𝑖𝑖=1(𝑄𝑚,

= 𝑅2

منبع)Moriasi et al., 2015: 281( :
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شاخص آماری

ردیف
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15

35

5۰

25

45

 -4بحث و نتايج
نتایج این مطالعه به سه بخش بررسی روند تغییرات اقلیمی ،نتایج شبیهسازی هیدرولوژیک مدل  SWATو اثرات
تغییر اقلیم بر روی منابع آب قابلدسترس حوضهی میناب پرداخته میشود .مدلهای موردمطالعه در این پژوهش،
اقلیم آینده را تا سال  2099پیشبینی میکنند و بر همین اساس ،سه دورهی زمانی پیشبینی شامل دورهی آیندهی
نزدیک ( 2020تا  ،)2040دورهی زمانی آیندهی میانی ( 2041تا  )20۷0و دورهی زمانی آیندهی دور ( 20۷1تا
 )2099متصور است .نتایج خروجیها و ارزیابیهای  6مدل اقلیمی GFDL-و در هر سه سناریوی RCP4.5 ،RCP2.6
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شکل  :5الیههای اطالعانی موردنیاز در مدل  )1-5مدل رقومی ارتفاع ( )5-2 ،)DEMشیب  )3-5خاک و  )5-4کاربری اراضی
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و  RCP8.5برای پیشبینی دما و بارش آیندهی حوضهی میناب گویای این است که دما بهطور مداوم در حوضه در
حال افزایش است و این افزایش در دورهی زمانی آینده ( )2099-20۷1چشمگیرتر است .نتایج مقایسه نشان میدهد
که دمای بیشینهی شبیهسازیشدهی دورهی آتی ( )2099-2020نسبت به میانگین دمای مشاهداتی در تمام مدلها
تحت هر سه سناریوی  RCPبیشتر خواهد شد و افزایش دما تغییراتی بین  0/1تا  3/6درجهی سانتیگراد و دمای
کمینه ،دامنهای بین  0/6تا  4/1درجهی سانتیگراد نسبت به میانگین دمای مشاهداتی خواهد داشت .درمجموع
استنباط میشود در تمام مدلها و سناریوهای اقلیمی ،دمای حوضهی میناب در حال افزایش است و میزان افزایش
دمای کمینه ،بیشتر از افزایش دمای بیشینه در آینده رخ خواهد داد؛ اما در مورد بارش ،پیشبینیها پیچیده و عدم
قطعیت را بیان میکنند و بسته به سناریوها و مدلهای اقلیمی در بعضی مدلها افزایش و در برخی نیز کاهش را نشان
خواهند داد .درمجموع بیشتر مدلها ،مقدار بارندگی پیشبینیشده را کمتر از مقدار مشاهداتی تخمین زدهاند .در
بررسی بارندگی در سناریوی  RCP4.5که یک سناریوی حد واسط است ،بارندگی دامنهی تغییراتی بین  +69/1تا
 -91/4میلیمتر در آینده خواهد داشت (جدول  2و شکل .)6
جدول  :2نتایج میزان افزایش یا کاهش پارامترهای دما و بارندگی آینده نسبت به دورهی پایه تحت سناریوی )2020-2099( RCP4.5
بارش مشاهداتي184/7 mm :

دمای بيشينهی دورهی مشاهداتي 33/1 ° C :دمای کمينهی دورهی مشاهداتي19 /7 ° C :
مدلهای اقليمي

میزان افزایش /کاهش

CanESM2

میزان افزایش /کاهش

NoerESM1-M

میزان افزایش /کاهش

MIROC

میزان افزایش /کاهش

IPSL-CM5A-LR

میزان افزایش /کاهش

HadGEM2-ES

میزان افزایش /کاهش

1/0

34/1

-0/1

GFDL-ESM2M

2/0

35/1

0/1

33/2

0/0۷

33/8

RCP2.6
33/8
0/۷

33/0

شاخص

بیشینه

0/6

20/3

1/2

20/9

1/۷

21/4

2/0

21/۷

2/1

21/8

0/۷

20/4

کمینه

-8۷/3

9۷/4

69/1

253/8

-11/0

1۷3/۷

-53/5

131/2

63/4

248/1

25/9

210/6

بارش

2/5

35/6

0/6

33/۷

1/0

34/1

RCP4.5
34/5
1/4

1/6

34/۷

0/5

33/6

بیشینه

0/9

20/6

1/6

21/3

2/0

21/۷

2/6

22/3

2/۷

22/4

1/3

21/0

کمینه

-91/4

93/3

-3/3

181/4

-36/0

148/۷

-88/2

96/5

38/9

223/6

22/4

20۷/1

بارش

3/6

36/۷

1/4

34/5

2/2

35/3

RCP8.5
35/۷
2/6

2/8

35/9

1/4

34/5

بیشینه

-88/9

95/8

51/6

236/3

-۷0/3

114/4

-۷3/6

111/1

43/0

22۷/۷

-12/8

1۷1/9

بارش

۲۰۲۰۲۰99

۲۰۲۰۲۰99

۲۰۲۰۲۰99

در ارزیابی مدلهای اقلیمی ،خروجی بارندگی ،دمای بیشینه و کمینه  6مدلهای اقلیمی تحت سناریوهای  RCPبا
دادههای مشاهداتی حوضه بر اساس معیارهای خطا شامل ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( ،)NSEجذر میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEضریب تعیین (  )R2و ضریب اریبی ( )BIASمورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد
که بر اساس معیار ارزیابی و شاخصهای آماری از میان  6مدل اقلیمی ،مدل  MIROCبیشترین همبستگی و همگنی
را نسبت به دادههای مشاهداتی داشتهاند و در این مدل در سناریوی  RCP4.5افزایش دمای بیشینه  1/0و افزایش
دمای کمینه برابر 2/0درجهی سانتیگراد پیشبینی شده است و افزایش دمای کمینه ،بیشتر از افزایش دمای بیشینه
خواهد بود؛ اما در مورد مؤلفهی بارش در هر سه سناریوی  RCPکاهش بارندگی را نسبت به دادههای مشاهداتی
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1/8

21/5

2/6

22/3

1/4

21/1

4/0

23/۷

4/1

23/8

2/3

22/0

کمینه

دوره

5۲
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تخمین زده است؛ بهطوریکه برای دورهی زمانی آینده ( )2099-2020تحت سناریوی  RCP4.5, RCP2.6و
 RCP8.5به ترتیب  -36/0 ، -11/0و  -۷0/3میلیمتر کمتر از دورهی مشاهداتی برآورد نموده است (جدول .)3

شکل  :6مقایسهی دمای بیشینه ،کمینه و بارندگی ماهانهی دادههای مشاهداتی ( )2005-19۷0و پیشبینیشدهی اقلیمی سه
دورهی آینده تحت سناریوهای  )2020-2099( RCPحوضهی میناب
جدول :3نتایج عملکرد معیارهای ارزیابی دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده در مؤلفهی دما و بارش ()2005-19۷0
نش-ساتکلیف

ریشه میانگین

مربعات خطا

درصد اریبی

ضریب تعیین

نش-ساتکلیف

ریشه میانگین

مربعات خطا

درصد اریبی

ضریب تعیین

نش-ساتکلیف

ریشه میانگین

مربعات خطا

درصد اریبی

ضریب تعیین

دمای بيشينه ()° C
شاحص آماری

دمای کمينه ()° C

بارش ()mm

HadGEM2-ES

1 /۰

1/8

-3/5

1/۰

1/۰

۰/6

۰/8

1 /۰

1/۰

4/5

6 /4

۰/97

IPSL-CM5A-LR

1 /۰

1/7

-3/4

1/۰

1/۰

۰ /5

۰/8

1 /۰

79/۰

14/3

-4۲/4

۰/51

MIROC

1 /۰

1/8

-3/5

1/۰

1/۰

۰/6

۰/8

1 /۰

1/۰

3/5

1 /6

۰/98

NoerESM1-M

1 /۰

1/8

-3/5

1/۰

1/۰

۰/6

۰/8

1 /۰

1/۰

4 /4

6 /4

۰/97

CanESM2

1 /۰

1/4

-۲/4

1/۰

1/۰

1/4

-3/6

1 /۰

۰/34

18/6

-74/4

۰/94

در شکل ( )۷ارزیابی عملکرد دادههای مشاهداتی بارش ( ،)aدمای بیشینه ( )bو دمای کمینه ( )cحوضهی میناب
( )2005-19۷0بر اساس مقدار  R2با دادههای ریزمقیاسشده نشان داده شده است .مدلی که بهترین همبستگی را با
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GFDL-ESM2M

1 /۰

1/9

-3/9

1/۰

1/۰

۰/6

1/3

1 /۰

۰/98

6/5

1۲/3

۰/96
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دادههای مشاهداتی داشته ،مدل  Mirocبوده است .در این اشکال محور افقی ،دادههای ریزمقیاسشدهی مدل و محور
عمودی ،دادههای مشاهداتی است.
مقدار ضریب همبستگی (  )R2و معادلهی برازش بین نقاط بهصورت معادلهی  y = ax + bتعریف شده است .باال
بودن ضریب همبستگی ،نشاندهندهی نزدیک بودن مقادیر تخمینشده به مقادیر مشاهداتی است .نتایج محاسبات
نشان میدهد که بین دادههای مشاهداتی و ریزمقیاسشده همبستگی قوی وجود دارد که برای دمای بیشینه ،دمای
کمینه و بارندگی به ترتیب مقادیری برابر  0/98 ،0/95و  0/98به دست آمده است .نتایج ارزیابی پیشبینی ماهانه
بیانگر این است که بر اساس سناریوهای  RCPبرای ماههای ژانویه ،فوریه و مارس در فصل زمستان ،روند افزایش دما و
به عبارتی ،زمستان گرمتر نسبت به زمان حال پیشبینی شده است .سایر فصول نیز از روند افزایش دما برخوردار
خواهند بود.

17

27

37

شکل  :۷دادههای ماهانهی دمای بیشینه ( ،)۷-1دمای کمینه ( )۷-2و بارش ( )۷-3مشاهداتی و ریزمقیاسشدهی حوضهی میناب (-2005
)19۷0
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نتایج شبیهسازی هیدرولوژیک حوضه ،بر اساس خروجیهای مدل  SWATحاصل شد .در تحلیل رواناب حوضهی
تحت تأثیر تغییر اقلیم ،مدل  SWATیکی از پرکاربردترین مدلهای بارش-رواناب است که به پیشبینی وضعیت
آیندهی رواناب حوضه میپردازد .بر اساس این مدل ،حوضهی میناب به  41واحد واکنش هیدرولوژیک ( )HRUکه از
نظر خصوصیات خاک ،کاربری اراضی و شیب همگن بودند ،دستهبندی شد .مقادیر آستانه  HRUکاربری اراضی ،خاک
و شیب به ترتیب  10 ،20و  20درصد تعریف شده که توسط وینچل و همکاران ( )2013توصیه شده است .طول
دورهی آماری دادهها از سال  1985تا  2018انتخاب گردید .دورهی  3سال نخست برای متعادل کردن مدل ،از سال
 1988تا  2012میالدی برای واسنجی و از سال  2012تا  2018میالدی برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد.
طبق مطالعات  )2017: 1561(Im et alدوسوم از دادههای موجود (آمار دبی مشاهداتی) برای واسنجی و یکسوم
برای اعتبارسنجی استفاده شد .نتایج آماری و گرافیکی شبیهسازی جریان آب در دورهی زمانی واسنجی و اعتبارسنجی،
نشاندهندهی موردقبول بودن نتایج مدل در این مرحله است .نتایج تحلیل آماری در خصوص میزان انطباق بین مقادیر
دبی روزانه مشاهداتی و شبیهسازیشده و ارزیابی کارایی مدل بر اساس ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( ،)NSEضریب
تعیین ( ،)R2مقادیر  P-factorو  R-factorانجام شده که همگی در محدودهی قابلقبول قرار گرفته است و نتایج،
داللت بر توانایی مدل  SWATدر شبیهسازی دبی حوضه دارد (جدول  4و شکل  .)8نتایج دبی شبیهسازی و
مشاهداتی بر اساس خروجیهای مدل  SWATدر مرحلهی واسنجی و اعتبارسنجی گویای همبستگی مناسب بین
آنهاست (شکل .)9
برای بررسی تغییرات اقلیمی بر رژیم جریان رودخانهی میناب تحت سناریوهای RCPدر دورههای زمانی آینده
( 2020تا  )2099با توجه به پیشبینی دادههای بارش آینده و بر اساس مدل  Mirocاجرا شد .نتایج گویای آن است
که دورهی زمانی آینده و تا سال  2099میانگین دبی رودخانه تحت سناریوی  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5به
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ترتیب برابر  5/08 ،5/2و  5/0۷مترمکعب بر ثانیه نسبت به دبی مشاهداتی ( 8/5مترمکعب بر ثانیه) خواهد بود و بر
همین اساس دبی آینده نسبت به دورهی پایه به ترتیب برابر  40/3 ،39/1و  40/4درصد افت آبدهی خواهد داشت .در
بررسی دبی رودخانه ،ازیکطرف افزایش دما ،افزایش خشکی و اثرات منفی بر تشدید تبخیر آب را به همراه خواهد
داشت و از طرف دیگر ،کاهش بارندگی نیز کاهش دبی رودخانه را به دنبال داشته و درنهایت ،افزایش دما و کاهش
بارندگی حوضه ،از کموکیف منابع آب منطقه خواهد کاست .مقایسهی دبی ماهانهی مشاهداتی و شبیهسازیشدهی
مدلها در طی دورهی آینده ( )2099-2020گویای آن است که در تمام ماهها ،دبی آینده نسبت به دبی مشاهداتی
کاهش خواهد داشت و بیشترین تغییرات در ماه های دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل خواهد بود .با توجه به
مقادیر رواناب آیندهی حوضه ،به نظر میرسد رودخانهی میناب در آینده تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت و
دبی آن تا  40درصد افت خواهد کرد (شکل .)10
جدول  :4نتایج ضرایب آماری در شبیهسازی رواناب ماهانه در واسنجی و اعتبارسنجی مدل
شاخص آماری

واسنجی

اعتبارسنجی

محدودهی قابلقبول

R2

0/8۷

0/81

R2 < 0/5

NS

0/89

0/۷2

NS >0/5

P-factor

0/85

0/۷6

P >0/۷

R-factor

1/36

1/31

R >1/5

y = 0.5157x + 0.3903
R² = 0. 87

60
40
0

80

40

120
160
1
8
شکل
دبي مشاهداتي()m3/s

0

15
10
5
0

40
50
شکل 2-8

30

20

10

()m3/s

20

دبی شبیه سازی شده ()m3/s

80

y = 0.5157x + 0.3903
R² = 0. 87

دبی شبیه سازی شده

100

20

0

دبي مشاهداتي)(m3/s

شکل  :8همبستگی بین دبی مشاهداتی و شبیهسازیشدهی حوضهی میناب در مرحلهی واسنجی ( )8-1و اعتبارسنجی ()8-2
60

150

1
19
37
55
73
91
109
127
145
163
181
199
217

دبی شبیه سازی شده

20
10
0

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56

شکل 1-9

ماههای سال

دبی مشاهداتی

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

0

30

شکل 2-9

دبی مشاهداتی
ماههای سال
دبی شبیه سازی شده

شکل  :9مقادیر بین رواناب مشاهداتی و شبیهسازیشدهی حوضهی میناب در مرحلهی واسنجی ( )9-1و اعتبارسنجی ()9-2
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50

40

دبی(مترمکعب بر ثانیه)

100
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۳۰.۰

۱۰.۰

دبی(مترمکعب بر ثانیه)

۲۰.۰

۰.۰
JUN

MAY

APR

MAR

FEB

JAN

دبی سناریوی RCP4.5

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JUL

دبی مشاهداتی

شکل  :10مقایسهی میانگین دبی ماهانه رودخانهی میناب با دبی دورهی آینده ( )2099-2020تحت سناریوی اقلیمی حد واسط ()RCP4.5

 -5نتيجهگيری
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نتایج ارزیابی  6مدل اقلیمی تحت سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نشان میدهد که دمای بیشینه و
کمینه در آینده و تا سال  2099نسبت به دورهی مشاهداتی در تمام مدلهای اقلیمی بهطور مداوم روند افزایشی
خواهد داشت ،اما افزایش دمای کمینه ،بیشتر از افزایش دمای بیشینه است؛ بهطوریکه بر اساس مدل HadGEM2-
 ESو تحت سناریوی  RCP8.5دمای بیشینه تا  2/8و دمای کمینه تا  4/1درجهی سانتیگراد تا پایان قرن  21افزایش
خواهد داشت ،اما در مورد بارش ،پیچیدگیها زیاد و عدم قطعیت را بیان میکند و از کاهش  -91/4میلیمتر بارندگی
در مدل  CanESM2و سناریوی  RCP4.5تا افزایش  +69/1میلیمتر در مدل  NoerESM1-Mو سناریوی
 RCP2.6متغیر است ،اما مقادیر کاهش بارندگی بیشتر از افزایش بارندگی نسبت به مقادیر مشاهداتی است.
نتایج ارزیابی بر اساس شاخصهای آماری  R2 ،RMSE ،NSEو  BIASمؤید این است که از میان  6مدل اقلیمی
مدل  MIROCبیشترین همبستگی و همگنی را نسبت به دادههای مشاهداتی داشته است و بر اساس این مدل،
افزایش دمای بیشینه تا  1/0و افزایش دمای کمینه تا  2/0درجهی سانتیگراد در آینده متصور است و افزایش دمای
کمینه ،بیشتر از دمای بیشینه خواهد بود .در مورد مؤلفهی بارش در هر سه سناریوی  RCPکاهش بارندگی نسبت به
دادههای مشاهداتی در آینده متصور است و از کاهش بارندگی -11/0تا  -۷0/3میلیمتر برای دورهی زمانی آینده
( )2099-2020متغیر است.
مدل  SWATبا توجه به کاربرد وسیع و موفقیتآمیز آن در ایران و جهان بهمنظور شبیهسازی رواناب حوضهی
میناب بر اساس مدل  SWATتحت سناریوهای اقلیمی  RCPایستگاه هیدرومتری برنطین میناب انتخاب شد.
مقایسهی هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازی و همچنین شاخص عددی ارزیابی کارایی مدل ،بیانگر کارایی مناسب
مدل در شبیهسازی رواناب حوضهی میناب است .نتایج نشان میدهد میانگین رواناب آینده حوضهی تحت سناریوهای
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5روند کاهشی داشته که نسبت به دورهی مشاهداتی( 8/5مترمکعب) به ترتیب برابر
 5/08 ،5/19و  5/0۷مترمکعب برآورد شده که به ترتیب  40/3 ،39/1و  40/4درصد افت آبدهی خواهد داشت .با توجه
به مقادیر رواناب آیندهی حوضه ،به نظر میرسد رودخانهی میناب در آینده تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت و
دبی آن در حدود  40درصد افت خواهد کرد و احتمال رخداد فراوانی خشکسالی با مدتزمان بیشتر نسبت به دورهی
مشاهداتی قابلانتظار است؛ بنابراین در آینده مدیریت حوضه باید بر پایهی مواجه با کاهش بسیار زیاد آب قابلدسترس
استوار باشد و در تعریف پروژههای منابع آب ،برنامهریزی دقیقتری باید صورت گیرد.
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