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ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم
(مطالعۀ موردی :سد نمرود)
آوین حکمی کرمانی ،0حسین بابازاده ،2جهانگیر پرهمت ،5مهدی سرائی تبریزی
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 .1دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استاد پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،1211/11/22 :تاریخ تصویب)1411/2/22 :
چکیده
تغییر اقلیم یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و برنامهریزی منابع آب است .در نظر گرفتن عدم قطعیتها میتواندد تودویر
دقیقتری از وضعیت سیستم ارائه دهد .در پژوهش حاضر ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد مخزن سد نمرود واقع در
حوضۀ حبلهرود تحت تأثیر تغییر اقلیم در دورۀ آتی (0201د  )0202انجام شده است .به این منظور ،با استفاده از خروجی مدل
گددردش عمددومی  EC-EARTHتحددت دو سددناریوی انتشددار  RCP4.5و  RCP8.5و بددهکددارگیری مدددل

LARS-WG6

ریزمقیاسنمایی آماری برای دورۀ آتی انجام شد .رواناب حوضه در دورۀ آتی با مدل هیدرولوژیکی  IHACRESبدرآورد شدد.
در ادامه ،با در نظر گرفتن ورودیهای آیندۀ متغیرهای اقلیمی ،تغییرات نیازها محاسبه شدد .مددلسدازی سدامانۀ مندابع آب بدا
استفاده از مدل  WEAPانجام شد .درنهایت و بر اساس تغییرات جریان رودخانه و بدا بدهکدارگیری روش موندتکدارلو ،عددم
قطعیت عملکرد مخزن سد نمرود تحت شرایط حاضر و تغییر اقلیم ارزیابی شده و راهکارهای انطباقی کداهش تقاضدا (تدأمین
 58و  02درصدی تقاضای کشاورزی) بررسی شد .نتایج نشان داد بیشترین مقادیر شاخص پایداری مربوط به سناریوی کاهش
 32درصدی تقاضای کشاورزی تحت سناریوی انتشدار  RCP4.5اسدت .دامندۀ تغییدرات نیدز تحدت سدناریوی یادشدده بدرای
کشاورزی فیروزکوه و گرمسار  02/40و  30/0درصد کاهش مییابد ،هرچند کاهش تقاضا بهتنهایی برای بهبود عملکرد سیستم
کافی نیست .دامنۀ تغییرات شاخص پایداری نسبت به سایر شاخصها کمتر بود و بر همین اسداس ،قابلیدت اممیندان بیشدتری
برای ارزیابی وضعیت سیستم را دارد .در نظر گرفتن عدم قطعیتها اگرچه ارزیابی تأثیرگذاری سناریوهای سازگاری بدا تغییدر
اقلیم را پیچیدهتر میسازد ،اما به افزایش اممینانپذیری راهکارها کمک میکند.
کلیدواژگان :تغییر اقلیم ،سد نمرود ،شاخص عملکرد ،عدم قطعیت.WEAP ،

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
تغییر اقلیم سبب تغییر در مقادیر و الگوو مموانم متغیريوا
اقلیمم مانند دما ،بارش و تبخیر و تعرق ممشود كه بور منواب
و مصووارح ضو ووه تأثیرگوورار اسووت و منجوور بووه تغییراتووم در
شاخصيا عملکرد سامانهيا آبم خوايد شد .ارمیوابم ایو
آثار برا برنامهریز و مدیریت مناب آبم متناسب بوا شورای
تغییر اقلیم امر رور است .در ممینۀ بررسم اثورا تغییور
اقل ویم بوور سووامانهيووا منوواب آب و ارائ وۀ رايکاريووایم بوورا
سامگار با پدیدۀ تغییر اقلیم تحقیقا متعودد انجوا شوده
است Mehta .و يمکاران ( )2112در منطقۀ گریک كالیفرنیوا،
سناریويا الگويا كشت اقتصاد  ،تغییور در الگوو كشوت
با توجه به راندمان كاربرد آب ،تركیب بهبود سیستم آبیوار و
تغییر در الگو كشت تحوت شورای تغییور اقلویم را بررسوم
كردنوود [ Joyce .]1و يمکوواران ( )2111تووأثیرا تغییوورا
اقلیمم و استراتژ يا انطباق بوالقوه بوا اسوتفاده ام نور افوزار
ارمیووابم و برنامووهریووز آب ( )WEAPدر ضو ووۀ رودخانووۀ
ساكرامنتو را ارمیوابم كردنود .نتوای پوژوي آنهوا نشوان داد
تغییرا اقلیمم سبب افوزای تقا وا كشواورم و كواي
اعتمادپریر سامانه ممشوود [ Teng .]2و يمکواران ()2112
ام خروجم  12مدل گردش عمومم و  2مدل مفهومم بوارش-
رواناب برا مقایسۀ تأثیر میزان عد قطعیت اسوتفاده كردنود.
نتای پژوي آنها عد قطعیوت ناشوم ام مودليوا گوردش
عمومم جو را بهمراتب بوزر تور ام عود قطعیوت مودليوا
بارشو رواناب نشان داد [ Peel .]2و يمکواران ( )2114بورا
بررسم تأثیر عد قطعیت مدليا  GCMمختلف ،با بوه كوار
بردن فق یک مدل يیدرولوژیکم ،به ارمیابم عود قطعیوت و
تغییرا رواناب ورود به مخزن پرداختند [.]4
در بررسم تأثیرا تغییر اقلیم بر شاخصيوا ارمیوابم
عملکرد سوامانهيوا آبوم نیوز  Vieiraو  )2112( Solisدر
ضو ۀ  Rio Verde Grandeبرمیل ،شاخص پایدار منواب
آب را بووا در ن وور گوورفت معیاريووا قابلیووت ا مینووان،
انعطاحپریر  ،آسویبپوریر و ضوداك ر كمبوود محاسوبه
كرده و بر اساس سناریويایم واردا آب ،ساخت كاناليا و
مخامن را مقایسه كردند .]2[ .در پژويشم كه توسو  Liو
يمکاران ( )2111در چی و رو رودخانۀ  Luanheانجوا
شد ،تأثیرا خشکسالم بر توأمی آب مخوزن Panjiakon
مورد بررسم قرار گرفت .نتای پژوي یادشوده نشوان داد
روند خشکسوالم در آینوده سوبب كواي اعتمادپوریر
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(مبتنم بر ممان و ضجم) و شاخص انعطاحپوریر خوايود
شد كه درنتیجه ،آسیبپریر سیستم را افزای مومديود
[ Hernandez .]6و يمکاران ( )2112شاخص پایودار بور
اساس  2شواخص پیشونهاد  ،بوا رویکرديوا مختلوف در
شرای تغییر اقلیم را بورآورد كردنود .نتوای پوژوي آنهوا
نشان داد تغییرا اقلیمم بر ترام آبيا میرممینوم توأثیر
ممگرارد .نیام شرب و كشاورم در دورهيا آتم افوزای
ممیابود و روانواب و تغریوۀ آبيوا میرممینوم و شواخص
انعطاحپریر سیستم نیز در دورهيا آتم كاي خوايود
یافوووت [ Roch .]2و يمکووواران ( )2121در پژويشوووم در
جنوب پرتغال نشان دادند در شرای تغییور اقلویم ،جریوان
ورود بووه مخووامن و نیووام آبیووار افووزای موومیابوود و
رايکاريا تطبیقم مانند افزای راندمان آبیوار و تغییور
الگو كشت ممتواند به كواي آثوار منفوم تغییور اقلویم
كمک كند [ .]2در ای ممینه تحقیقا متعدد داخلم نیوز
انجا شده است .اضمد و يمکاران ( )2112توأثیر تغییور
اقلیم بر ضجم جریوان ورود بوه مخوزن سود كوارون  4را
بررسم كرده و بر پایۀ الگو مختلف اقلیموم دموا و بوارش
آینده ،مقدار رواناب دورهيا آتم را برآورد كردند و نتیجوه
گرفتند با كاربرد الگوریتم بهینوهسوام چنديدفوه مخوزن
اعتمادپریر افوزای یافتوه و آسویبپوریر سیسوتم در
تولید برق در آینده كاي ممیابد [ .]1اضترا و يمکواران
( )2112م پژويشوم نتیجوه گرفتنود در دورهيوا آتوم
رواناب مخزن سد دم در شرای تغییر اقلیم ،كاي یافته و
تقا ا آبیوار بورا پوایی دسوت ،افوزای مومیابود .در
پژوي یادشده بورا كواي كمبوديوا ام الگووریتميوا
تکواملم اسوتفاده شود .نتوای پوژوي یادشوده نشووان داد
الگوووریتم خفوواش بووا شوواخص قابلیووت ا مینووان بیشووتر و
شاخص آسیبپوریر كمتور عملکورد بهتور نسوبت بوه
الگوریتميا ژنتیک و  PSOدارد [ .]11آشفته و يمکواران
( )2112م پژويشم اثرا تغییر اقلیم بر مناب و مصارح
شبکۀ آبیار قران قو را بررسم كردند .نتای پوژوي آنهوا
نشان داد شاخصيا عملکورد در شورای تغییور اقلویم و
عد اعمال استراتژ يا سامگار برآورد شودند .شواخص
انعطاحپریر  ،كاي  11درصد و شاخص آسیبپریر ،
كوواي  1/2درصوود دارد .بووا اعمووال سووناریو موودیریت
تقا ا و كاي  2درصد مصارح ،شاخص انعطاحپوریر ،
افزایشم  22درصد و شاخص آسیبپریر  ،كايشوم 22
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درصد خوايد داشت [ .]11كیمیواگر كتوک هيیجوانم و
يمکاران ( )2111عد قطعیتيوا ناشوم ام سوناریويا
انتشار  ،RCPمدليا اقلیمم و مدليا ریزمقیاسنموایم
بر جریان ورود به مخزن سود كورر را بررسوم كردنود و
نتیجه گرفتند ير سه عامل تأثیر بسزایم بر عود قطعیوت
رواناب ورود به مخزن دارند كه باید در پی بینم جریان
تحت سناریويا اقلیمم مورد توجه قرار گیرند [.]12
در منطقۀ مطالعه شده نیز تحقیقا متعدد انجوا شوده
است .غال پور و يمکواران ( )2112نقو ریزمقیواسنموایم و
روش محاسبۀ تبخیرو تعورق مرجو و توأثیرا آن بور بورآورد
مناب آب ضو ۀ ضبلهرود را بررسم كردنود و نتیجوه گرفتنود
نوووم موودل ریزمقی واس اسووتفادهشووده ،بیشووتری تووأثیر را بوور
شبیهسام اثر تغییر اقلیم در سطح ضو ه داشته است [.]12
صالحپور و يمکاران ( )2112نیوز در بررسوم توأثیرا
تغییوور اقلوویم در دورۀ 2111و و  ،2141بوور آبووديم ضو وۀ
ضبلهرود تحت سناریويا انتشوار  B1 ،A2و  A1Bنتیجوه
گرفتند آبديم ساهنه در سطح ضو وه بوهترتیوب افوزای
 12/22 ،11/66و  12/22درصوود نسووبت بووه دورۀ پایووه
خوايد داشت [.]14
رماقم و يمکاران ( )2114نیوز نتیجوه گرفتنود اعموال
سیاست جیرهبند رياسام ام مخزن تأثیر قابل قبولم در
تعدیل تن يا و يمگ كردن شکسوتيوا دارد .بوا اعموال
سیاست جیرهبند شاخصيوا اعتمادپوریر و پایودار
سیستم بهترتیوب  11و  2درصود افوزای و شواخصيوا
آسیبپریر و سرعت برگشوتپوریر بوهترتیوب  12و 1
درصد نسبت به شرای عود اعموال جیورهبنود كواي
ممیابد [.]12
صالحپوور هقوانم و يمکواران ( )2112وم پژويشوم
نتیجه گرفتند رايکاريایم تركیبم ماننود افوزای رانودمان
آبیار  ،كاي سرانۀ مصرح و تغییر الگو كشت در سطح
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ضو ۀ ضبلهرود ممتواند تعادل در عر ه و تقا وا آب در
سطح ضو ه را فرايم سامد [.]16
يمان گونه كوه پوی تور اشواره شود ،غالوب مطالعوا
مرتب با ارمیابم اثرا تغییرا اقلیمم بر سامانهيا مناب
آب ،معطوح بوه بررسوم آثوار تغییور اقلویم بور متغیريوا
اقلیمم ،مناب و مصارح و تأثیرا مناب عد قطعیت مانند
خروجم مدليا اقلیمم و نوم ریزمقیاسنمایم بوده است.
در ای مطالعوه عوالوه بور بررسوم توأثیر تغییور اقلویم بور
متغیريا اقلیمم ،مصارح و رواناب ورود به مخوزن سود
نمرود ،تأثیرپریر شاخصيوا عملکورد ام عود قطعیوت
جریان ورود مخزن تحت سوناریو  RCP4.5و RCP8.5
نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روشها
مشخصات منطقۀ مطالعهشده

با توجه به ايداح مد ن ور در ایو پوژوي  ،سود مخزنوم
نمرود واق در استان تهران ،شهرستان فیرومكووه و دشوت
گرمسار بهعنوان منطقۀ مورد بررسم انتخاب شد .فیرومكوه
در شمال غربم محدودۀ مطالعهشده قرار دارد .ای محدوده
با وسوعت كلوم  1661كیلومترمربو اسوت و بوا محودودۀ
مطالعاتم گرمسوار در جنووب ،سورخه در شورق و يومنود
آبسرد در غورب ،يمسوایه اسوت كوه  1121كیلومترمربو
دشت و باقم معادل  124كیلومترمرب مربوط به ارتفاعوا
است .ضداقل ،ضداك ر و متوس ارتفوام ضو وه بوهترتیوب
برابر با  2222 ،222و  2211متر است .دادهيوا آبوديم،
بووارش و دمووا متوسو  ،ضووداك ر و ضووداقل و نیووز توواب
خورشید بهصور مايانه و در مقیاس میالد وم دورۀ
 1126تا  2116مویالد بوهعنووان دادهيوا رومانوه پایوه
جم آور شده است .مشخصا ایستگاهيا سوینوپتیک،
يیدرومتر  ،تبخیرسنجم و نقشۀ منطقوۀ مطالعوهشوده در
جدوليا  1و  2و شکل  1نشان داده شده است.

جدول  .0مشخصات ایستگاههای سینوپتیک موجود در حوضۀ سد نمرود
تبخیر
()mm
1122
1212
1222

میانگین
بارش سالیانه
()mm
242/1
112/2
211/2

میانگین

میانگین

حداکثر دمای

حداقل دمای

عرض

طول

ارتفاع

سالیانه

سالیانه

جغرافیایی

جغرافیایی

()m

()°C

()°C

12/2
22/1
12/2

-4/2
12
2/4

´22.°42
´22.°11
´22.°22

´21.°22
´22.°24
´22.°66

2462/2
1121
1221

دورۀ آماری

1126-2116
1126-2116
1126-2116

کاربرد

سینوپتیک
سینوپتیک
تبخیرسنجم

نام
ایستگاه
آبعلم
گرمسار
نمرود
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جدول  .2مشخصات ایستگاههای هیدرومتری موجود در حوضۀ سد نمرود
ضریب چولگی

ضریب تغییرات

انحراف معیار ( )

( )

حداکثر آبدهی ساالنه

آبدهی ساالنه ()MCM

میانگین درازمدت

آبدهی ( )

میانگین درازمدت

عرض جغرافیایی

سوووناریويا  RCPسوووناریو كايشوووم سوووختگیرانوووه

طول جغرافیایی

سناریوهای تغییرات اقلیمی و مدل LARS-WG v.6

ارتفاع ()m

در ای مطالعه شرای موجود ،اثر تغییر اقلیم بور جریوان
ورود بووه مخووزن و ضجووم تقا ووا آب تحووت سووناریو
 RCP4.5و  RCP8.5بررسم ممشود .سپس ،كواي تقا وا
بر اساس تأمی  22و  21درصد بوهعنووان رايکوار بورا
سامگار با تغییر اقلویم و كواي اثورا منفوم آن ارمیوابم
ممشود .اولویت اول تخصیص مناب آب برا مصارح شورب
و صنعت مورد توجه قورار گرفتوه اسوت .دوموی و سوومی
اولویت ،برآورده كردن تقا ا میسوتمحیطوم و كشواورم
است .پیکربند سیستم در  WEAPدر شکل  2ارائوه شوده
است.

کاربرد

241/6
121/24

نام ایستگاه

1/61
1/22

26/2
21/2

2/22
1/22

12/24
2/22

2/62
4/21

´22.°12
´22.°42

´22.°21
´22.°21

2242
1211

يیدرومتر
يیدرومتر

بنکوه
نمرود

( ،)RCP2.6دو سناریو ضد واسو ( RCP4.5و  )RCP6و
یووک سووناریو بدبینانووه ( )RCP8.5بووا تولیوود گاميووا
گلخانها بسیار میاد است [ .]12با توجه به اینکه یکوم ام
محدودیتيا اصلم در استفاده ام خروجميا مدليوا
اقلیمم چرخۀ عمومم جو ،نداشت دقوت تجزیوۀ مموانم و
مکووانم بووا دقووت مووورد نیووام موودليووا منطقووها و
يیدرولوژیکم است ،پس ام انتخاب مودل گوردش عموومم
جو برا محدودۀ مطالعاتم ،باید خروجم ای مدليا بورا
فوورايم شوودن امکووان مقایسووه بووا دادهيووا مشووايداتم،
ریزمقیاس شود .یکم ام مدليا مشوهور تولیود دادهيوا
يواشناسووم  LARS-WGاس وت .در ای و موودل ام منجیوورۀ
ماركوح برا مدلسام رخداد بارش استفاده شده است.

شکل  .0نقشۀ منطقۀ مطالعهشده

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...
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. . 12/22

حبله رود

نمرود

22/22

نمرود
نمرود

. .
رودخانه

بنکوه

نیام صنعت
نیام كشاورم (فیرومكوه)
. . 61/2

. . 2

نیام شرب
نیام میست محیطم
ایستگاه يیدرومتر
مخزن
نیام كشاورم (گرمسار)

شکل  .2اولویتبندی و پیکربندی منابع و مصارف در WEAP

مدل  LARS-WGمولد تصادفم آبويوا است كه برا
شبیهسام آبويوا یک سایت در شرای ضا ر و تحوت
سناریويا اقلیمم در دورۀ آینده استفاده ممشود .اسواس
ای مدل رگرسویونم چنودمتغیوره بورا تولیود دادهيوا
آبويوا استفاده ام تکنیکيا آمار است [ .]12نیوام بوه
دادهيا ورود كمتر ،سورعت عملکورد ،سوادگم كواربرد،
تکرار محاسوبا و تعریوف سوناریويا انتشوار و خروجوم
مدليا اقلیمم در داخل مدل ام مزیتيوا LARS-WG
است كه سبب ممشود در قیاس بوا مودليوا ریزمقیواس
دیگوور ماننوود  SDSMو روش عاموول تغییوور (دلتووا) كوواربرد
بیشتر داشته باشد.
در ای پژوي بررسم تأثیرا تغییر اقلویم بور دموا
ضووداقل ،ضووداك ر ،بووارش و سوواعت آفتووابم بووا اسووتفاده ام
خروجووم موودل گووردش عمووومم  EC-EARTHتحووت دو
سووناریو انتشووار  RCP4.5و  RCP8.5و بووهوس ویلۀ موودل
ریزمقیاسنمایم آموار  LARS-WG v.6بورا دورۀ آتوم
( )2141-2121در مقایسه بوا دورۀ پایوه (1126وو )2116
دو ایستگاه سینوپتیک گرمسار و آبعلم استفاده شده است.
در ای پژوي برا تولید داده توس مودل LARS-WG

 v.6در گووا نخسووت مشخصووا يوور ایسووتگاه شووامل نووا ،
موقعیت مکانم ،ارتفام ام سطح دریا و دادهيا يواشناسوم
رومانه در دورۀ مشايداتم بوهعنووان ورود مودل اسوتفاده
شد .سپس ،توسو مودل  LARS-WG v.6آنوالیز شود .در
ادامه ،با توجه به رونود موجوود در سور مموانم دادهيوا
مشايداتم دادهيا ایستگاه را در دورۀ پایه بامتولید كورد و
درنهایت ،با بهرهگیر ام آممونيا آمار و رسم نموودار،
میانگی يا مايانۀ دادهيا شبیهسام شوده بوا دادهيوا
مشايداتم مقایسه شود توا توانوایم مودل در شوبیهسوام
دادهيا يواشناسم در ایستگاهيا ارمیابم شود.
ساختار مدل هیدرولوژیکی IHACRES

در پژوي ضا ر برا تخمی تأثیر تغییر اقلیم بر روانواب
مايانه ام مدل  IHACRESاستفاده شده است .برتور ایو
مدل نسبت به سایر مدليا بارشـ رواناب نیوام كمتور بوه
دادهيووا ورود  ،الگوووریتم سوواده و كوواربرد آن بوورا
ضو هيا دارا آمار و نیز فاقد آمار اسوت .ایو مودل بوا
بهرهگیور ام دادهيوا دموا ،بارنودگم و مسواضت ضو وه
ممتواند به شبیهسام بارشـد رواناب بپردامد .اسواس ایو
روش دو مدول غیرخطم تلفا و مدول يیدرو گراح واضد
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خطم است كه مدول غیرخطم در ير گا مموانم  kبوارش
( )rkو دمووا ( )tkرا بووه بووارش موورثر ( )ukو در مرضل وۀ بع ود
توس مدول يیدرو گراح واضد به رواناب سطحم در يمان
گوا مموانم تبودیل مومكنود [ .]11ام معیاريوا وریب
يمبسوتگم ( ،)rخطوا مطلو ( ،)MBEنواش -سوانکلیف

( )NSEو جوورر میووانگی مربعووا خطووا ( )RMSEمطوواب
رواب 1و  2و بهمن ور ارمیابم مودل اسوتفاده شوده اسوت.
شکل  2ساختار ای مدل را نشوان مومديود؛ كوه در ایو
رواب  Siدبم شبیهسام شده Oi ،دبوم مشوايداتمOmean ،
میانگی دادهيا مشايداتم و  Nتعداد دادهيا است.

ساختار مدل
داده های اقلیمی ورودی

مدول غیر
خطی
بارش مؤثر

دما و بارش

شبیه سازی رواناب
ورودی به مخزن

مدول خطی

بارشـرواناب در مدل IHACRES

شکل  .5شبیهسازی فرایند

1 N
) ( Si  Oi
n i 1

MBE 

تأثیر آن بر پایدار سیستم استفاده شده است.
و  )1162( Fieringبا استفاده ام منجیورۀ مواركوح فرموولم
برا تولید جریانيا مايیانه به ور مستقیم ارائه كردنود.
رابطۀ كاربرد آن بوهصوور روابو  4و  2اسوت .در ایو
رابطه  bjمطاب رابطۀ  2ریب يمبستگم بی جریانيا
ماهيا  j+1و  Sj+1 ،Sj ،jانحراح معیار برا ماهيا j+1 ،j
و  eiمتغیر تصادفم ام تومی نرموال اسوتاندارد بوا میوانگی
صفر و انحراح معیار یک است [.]21

مدل تولید دادههای استوکاستتیک بترای شتبیهستازی

Qi 1  Q j 1  b j  Qi  Q j   ei S j 1 1  rj2

()1

()2

N
2

  Si  Oi  
NSE  1  N i 1
   Oi  Omean 2 
i 1



2

()2

 Oi 

 S
N

i

N

i 1

RMSE 

مونتکارلو

مدليا استوكاستیک بورا تولیود دادهيوا مايیانوه در
تحلیل سامانهيا مناب آب امجمله سیستم مخامن ذخیره
و تحلیل خصوصیا خشکسالم بسیار باايمیت اسوت .در
ای پوژوي ام مودل  Thomase and Fieringكوه كواربرد
وسیعم در مطالعا استوكاستیک ،شبیهسام مونتكوارلو
و تحلیل سوامانهيوا منواب آب دارد ،بورا تحلیول عود
قطعیت رواناب شبیهسام شده توس مدل يیدرولوژیکم و

Thomase

()4
()2

 S j 1 
b j  rj 

 S j 

محاسبۀ مصارف در شرایط موجود و آتی
نیاز کشاورزی

در ای پژوي برا برآورد تبخیر و تعرق مرج در دورۀ پایوه و
تغییر اقلیم ام روش فائو پنم  -مانتیوث ( )FPMاسوتفاده شوده
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است .بر ای اساس ،ام مدل  CROPWATبورا محاسوبۀ نیوام
آبم در شرای موجود استفاده شده است .يمان ور كه پی تور
اشاره شد ،خروجم مدل  LARS-WG6فقو دادهيوا بوارش،
دما ضداك ر ،دما ضداقل و ساعتيا آفتوابم اسوت و سوایر
دادهيا مورد نیام برا بورآورد ( )ET0در شورای تغییور اقلویم
مانند ر وبت نسبم و سرعت باد را شامل نممشوود .نشوریۀ 26
 FAOروشيا استاندار بورا تخموی تواب خورشوید و
فشار بخار واقعم ارائه كرده اسوت كوه بوا كموک آنهوا مومتووان
پارامتريا تاب خورشید و ر وبت نسبم مورد نیوام معادلوۀ
 FPMرا در شرای نبود پارامتريا یادشده محاسبه كورد .بورا
تخمی تاب خورشید ( ) با بوهكوارگیر دادهيوا دموا
ضداقل و ضداك ر ممتوان ام رابطۀ  6استفاده كرد.
در شرای نبود دادهيا ر وبت نسبم ( ،)RHبا فور
اینکه دما نقطۀ شبنم نزدیوک بوه دموا ضوداقل رومانوۀ
 Tminاسووت ،فشووار بخووار واقعووم ( ،)eaام رابطوۀ  2محاسووبه
ممشود .يمچنوی  ،در ایو پوژوي سورعت بواد در دورۀ
تغییر اقلیم برابور بوا دورۀ پایوه فور شوده اسوت .تواب
برونممینم ( )Raكه بیانگر اثر فصلم تاب خورشید است،
بهعنوان ورود ثابت در ن ور گرفتوه شوده اسوت ،پوارامتر
تاب برون ممینم ( )Raقابل اندامهگیر نیست و توابعم ام
عر جغرافیایم و روم ام سال است [.]21
Rs  0.16Ra Tmax  Tmin

()6
()2

17.27Tmin
Tmin  237.3

ea  0.611exp

بنابرای  ،با توجه بوه روابو تخمینوم یادشوده ام روش
 FPMRSRHestبرا محاسبۀ  ET0استفاده شد .در ای رواب
 :Tminدما ضداقل رومانه ( :Tmax ،)°Cدما ضداك ر رومانه
( :Ra ،)°Cتاب برونممینوم ( :ea ،)MJm-2d-1فشوار بخوار
واقعوم ( )kPaاسووت .محصوووه انتخووابشووده بووا در ن وور
گوورفت سووطح میوور كشووت جووزء عموودهتووری محصوووه
كشتشده در دشت فیرومكوه و گرمسار يستند.
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پیشبینی جمعیت و نیاز شرب برای دورۀ آتی

در ای پژوي
شده است.

ام روش ریا م میوزان رشود بهوره گرفتوه

()2

n

Pt  n  Pt 1  r 

كه در ای رابطه  Ptجمعیوت در سوال  Pt+n ،tجمعیوت در
سرشوومار در سووال  n ،t+nتعووداد سوواليووا بعوود ام
سرشمار سال  tو  rمیزان رشود جمعیوت اسوت .پوس ام
تخمی جمعیت در سال  2141با در ن ر گورفت متوسو
سرانۀ مصرح شرب (برابر با و موجوود) ،نیوام شورب در
دورۀ آتم (2121و  )2141برآورد شده اسوت .نیوام صونعت
نیز برابر با دورۀ پایه در ن ر گرفته شده است.
شبیهسازی و ارزیابی عملکرد مخزن با مدل WEAP

نر افزار  WEAPتوس مرسسۀ محی میست اسوتکهلم
( )SEIتوسعه یافته است كه در مطالعا و برنامه ریوز
یکپارچۀ مناب آب مورد استفاده قرار مم گیرد .ای مدل
قادر به شبیه سام فراینديا روانواب ،نفووذ ،تبخیور و
تعوورق ،عملکوورد محصووول ،تعووامال آب سووطحم و
میرممینم و كیفیت آب در گا يا ممانم مختلف است.
مزیت اصلم  WEAPرویکرد یکپارچه در شبیه سوام و
بهینه سام سامانه يا آبم است .مدل سام سامانه يا
مناب آب به وسیلۀ مدل  WEAPمعموهً شامل چنودی
گا است .در تعریف مطالعه ،چهارچوب ممانم ،مرميوا
مکانم ،اجزا سیستم و تن یما مسئله انجا مم شود.
و موجود كه به عنوان گا واسنجم مدل نیز مم توانود
استفاده شود ،تصویر كلم ام نیاميا آبم واقعم ،باريا
آلودگم ،مناب و تأمی سیستم را نشان موم ديود .مودل
 WEAPبر اساس قانون بهره بوردار اسوتاندارد ( )SOP
مخزن را شبیه سام مم كند .با توجه به خروجوم مودل
 LARS-WG6ابتوودا روانوواب رومان وه شووبیه سووام شوود.
سپس ،به صور مايانه بوه عنووان ورود مودل WEAP
مورد استفاده قرار گرفت.
شاخصهای عملکرد سیستم

نیاز زیستمحیطی ،شرب و صنعت
پیشبینی نیاز زیستمحیطی

در ای پژوي ام روش تنانوت ( )Tennantو كوالس قابول
قبول آن برا بورآورد جریوان موورد نیوام میسوتمحیطوم
استفاده شده است [.]22

كووارایم سووامانهيووا مخووامن ذخیووره اغلووب بووا اسووتفاده ام
شاخصيا عملکرد كه بر اسواس شورای بهورهبوردار وم
دورهيا شکست بنا نهواده شودهانود ،انودامهگیور و ارمیوابم
ممشوند .سه معیار برا ارمیابم عملکرد سامانهيا منواب آب
معرفم كردند :اعتمادپریر  ،برگشتپریر و آسیبپریر .

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

451
شاخص اعتمادپذیری

سامانهيا مخامن ذخیره وم دورۀ بهورهبوردار ممکو
است به مد چندی ماه یا سال دچار شکست شووند كوه
برا ارمیابم تعداد دورهيا شکست یک سیستم م دوره
ام شاخص قابلیت اعتماد استفاده ممكنند .ای شاخص بوه
اضتمال اینکه سیستم وم دورۀ عملکورد خوود در ضالوت
بهورهبووردار نرمووال (عوود شکسووت) قوورار گیورد ،تعریوف
ممشود .رابطۀ ریا م ای شاخص بهصور رابطوۀ  1ارائوه
شده است.
f
T

()1
كه در آن تعداد كول دورهيوا شکسوت،

  100 

تعوداد كول

دورهيا بهرهبردار  ،قابلیت اعتمادپریر است.
شاخص آسیبپذیری

شاخص یادشده بیانگر شد كمبود وم دورۀ شکسوت
است  .مقدار شاخص آسیب پریر را به صوور میوانگی
كمبود يا ماكزیممم كه در ير سر شکست پیوسوته
اتفاق افتاده است ،در ن ر گرفته مم شود [ .]22شاخص
آسیب پریر را به صور نسبت تما آب عر ه شده م
دوره يووا شکسووت بووه كوول تقا ووا در يمووان دوره يووا
شکست ،توصیف كردنود .رابطوۀ ریا وم آن بوه صوور
رابطۀ  11ارائه شده است .در ای رابطه * Rtتقا وا در
ن ر گرفته شدۀ رح برا  tامی دورۀ شکست و  Rtآب
خروجم ام مخزن م  tامی دورۀ شکست و 𝞰 شواخص
آسیب پریر است.
()11

 Rt*   Rt
* Rt

η

شاخص انعطافپذیری

برا ارمیوابم یوک سیسوتم ذخیوره در برگشوت ام ضالوت
شکسووت بووه ضالووت بهوورهبووردار نرمووال ،ام شوواخص
انعطاحپریر (سرعت برگشتپریر ) اسوتفاده مومشوود.
محاسبۀ ای شاخص ام رابطۀ  11به دست مومآیود كوه در
آن 𝛄 ،شاخص سرعت برگشتپریر و  fsتعوداد دورهيوا
شکست پیوسته است.

1
f
fs

()11

 

شاخص پایداری سیستم

تركیب سه شاخص اعتمادپریر  ،آسیبپوریر و سورعت
برگشتپریر معیوار مناسوبم بورا مقایسوۀ گزینوهيوا
مختلف سیاستيا بهورهبوردار سوامانهيوا ذخیوره در
مرضلۀ راضم و يمچنی  ،برآورد الگو بهرهبردار بهینۀ
سامانهيا در ضال بهرهبردار است .در مقایسۀ گزینهيوا،
گزینها كه بیشوتری شواخص پایودار را داشوته باشود،
بهعنوان گزینۀ بهینه معرفم ممشود .ای شاخص بهصور
رابطۀ  12است كه در آن 𝞿 ،شاخص پایودار  𝛅 ،شواخص
اعتمادپووریر 𝛄 ،شوواخص سوورعت برگشووتپووریر و 𝞰
شاخص آسیبپریر يستند .شکل  4روششناسم تحقی
شامل فراینود ارمیوابم تغییور اقلویم ،مودل بوارش روانواب،
ارمیابم عد قطعیت ،شبیهسوام و ارمیوابم شواخصيوا
عملکرد مخزن را نشان ممديد.
()12

   1   

1/ 3

بحث و نتایج
ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG v.6

پس ام كنتورل و تأییود توانوایم مودل  LARS-WG v.6در
شووبیهسووام رفتووار متغیريووا اقلیمووم در دورۀ پایووه،
شبیهسام دادهيا يواشناسم برا دورهيوا آتوم و بور
اسواس دادهيووا موودل  EC-EARTHو سووناریويا RCP
انجا شد .سپس ،با استفاده ام رفتار متغیريا در دورۀ پایوه
و ریزمقیاسنمایم آمار دادهيا مدل گردش عمومم جو
بر اساس ير یک ام سناریويا موجود ،پارامتريا اقلیموم
مطالعهشده شوبیهسوام شود.

آینده در ضد مقیاس منطقۀ
كم بودن مقادیر مربوط بوه شواخصيوا  MAEو RMSE
متغیريوا يواشناسوم بوارش ،دموا ضوداقل و ضوداك ر
نشانديندۀ كارایم میواد مودل در شوبیهسوام دادهيوا
يواشناسم ضو وۀ ضبلوهرود در دورۀ آموار اسوت .نتوای
پارامتريا آمار ایستگاه سینوپتیک آبعلوم در جودول 2
ارائه شده است.

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...

داده های اقلیمی :بارش و

EC-EARTH:
RCP4.5 & RCP8.5
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داده هاي رواناب
مشاهداتي

دما

ريز مقیاس نمايي
LARS-WG v.6

IHACRES
مدل بارش  -رواناب

شبیه سازي رواناب
تاريخي

شبیه سازي رواناب
دوره آتي

شبیه سازي مونت كارلو
)(Thomas-Fiering Model

 1000تكرار براي
دوره آتي

 1000تكرار براي
داده هاي تاريخي

شبیه سازی مخزن با مدل WEAP

ارزيابي عدم قطعیت شاخص هاي
عملكرد مخزن

شکل  .0روند نمای انجام تحقیق
جدول  .5نتایج پارامترهای آماری ایستگاه سینوپتیک آبعلی
دمای حداقل

بارش

دمای حداکثر

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

Bias

NSE

MAE

RMSE

1/11

1

1/12

1/2

-1/111

1

1/22

1/2

1/42

1/12

4/22

2/42

شووکل  2ارمیووابم عملکوورد موودل  LARS-WG v.6در
شووبیهسووام میووانگی دمووا ضووداقل و دمووا ضووداك ر
ایستگاهيا سینوپتیک گرمسار را نشوان مومديود .نتوای
نشان داد مدل  LARS-WG v.6میانگی سه مرلفۀ بوارش،
دما ضوداقل و دموا ضوداك ر را بوهخووبم شوبیهسوام
ممكند و تقریباً منطب بر میانگی مشوايداتم اسوت ،اموا
انحراح معیوار شوبیهسوام شوده كمتور ام انحوراح معیوار

مشايداتم است .نتای تحقیقا پیشی نیوز نشواندينودۀ
ای است كوه مودل  LARS-WGدر شوبیهسوام مقوادیر
میانگی نسبت به انحراح معیار دقت بیشتر دارد [.]24
نتایج تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی

شکليا  2و  6مقایسۀ میوانگی مايانوۀ بوارش ،دموا
ضداقل و ضداك ر را در دورۀ پایه و دورۀ آتم بر اساس دو
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سناریو  RCP4.5و  RCP8.5نشان ممديند .بور اسواس
سناریو  RCPروند افزایشم دما مشهود اسوت .ضوداك ر
تغیی ورا افزایش وم بووارش تحووت سووناریو  RCP4.5در
ایستگاهيا آبعلم و گرمسار نسبت به دورۀ پایه بهترتیب
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بوی  22و  21درصود بورا مواه ژوئو اسوت و ضوداك ر
كاي  24درصد بوارش در مواه فوریوه بورا ایسوتگاه
آبعلم و كاي  4/2درصد در ایستگاه گرمسار را نشوان
ممديد.

شکل  .4ارزیابی عملکرد  LARS-WG v.6در شبیه سازی میانگین بارش و انحراف معیار دمای حداکثر ،حداقل و بارش ایستگاه گرمسار

تغییرا پارامتر دما ضداقل تحت سناریو  RCP4.5بی
افزای  214/1و  2/22درصد برا ماهيوا نووامبر و او
متغیر اسوت .در ضوالم كوه ایو مقوادیر تحوت سوناریو
 RCP8.5در بامۀ 2/22و  221درصد به اما ماهيا او و
ژانویه متغیر است كه با نتای پوژوي كامیوار و يمکواران
( ]22[ )2112و يوشوویار و يمکوواران ( ]26[ )2112در
دیگر كشور و ضو ۀ ضبلهرود تطاب دارد.
منا
عباسیان و يمکاران ( )2121نیز افت بوارش و افوزای
میانگی دما تحت تغییرا اقلیمم را گزارش دادند [.]22

ضووداك ر افووزای بووارش بوورا ایسووتگاهيووا آبعلوم و
گرمسار تحت سناریو  RCP8.5بهترتیوب بوی  11و 42
درصد برا ماه ژوئو و او و كواي  22و  12درصود
بارشيا در مواهيوا او و ژوئو اسوت .بیشوینۀ افوزای
پارامتر دما ضداك ر در ایسوتگاه آبعلوم تحوت سوناریو
 RCP4.5برابر با  212/2درصد در ژانویه و كمتری مقدار
افووزای  4/44درصوود در موواه او اسووت .در سووناریو
 RCP8.5افزای  242/2درصد دما ضداك ر بورا مواه
ژانویه و  2/12درصد بورا مواه او را نشوان مومديود.

شکل  .6مقایسۀ میانگین ماهانۀ بلندمدت بارش در دورۀ تغییر اقلیم تحت سناریوی و دورۀ پایه ایستگاه سینوپتیک آبعلی و گرمسار

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...
نتایج اجرای مدل هیدرولوژیکی

شکليا  1و  11و وعیت عملکورد مودل  IHACRESدر
دورۀ واسوونجم ( )2111-2112و صووحتسوونجم (-2111
 )2114در ایستگاه نمرود را نشان ممديند .بر اسواس ایو
نتای مدل  IHACRESبا ریب يمبسوتگم  1/2در دورۀ
واسنجم و  1/21در دورۀ صوحتسونجم توانوایم مناسوبم
برا شبیهسام بارش – رواناب منطقوه داشوته اسوت .بور
اساس نتای معیاريا خطا ممتوان نتیجه گرفت كه نتای
مدل ا مینانبخ است ،اگرچه با توجوه بوه نموداريوا در
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شبیهسام دبميا ضداك ر دقت هم را ندارد و تا ضود
ای مقادیر را كمتر ام مقادیر مشايداتم شبیهسوام كورده
است؛ اما ام آنجا كه پی بینم و بررسم وقای ضد يودح
پژوي ضا ر نیست ،مومتووان ام نتوای مودل در بورآورد
سر ممانم جریان ورود به سد مخزن استفاده كرد .پس
ام واسنجم مدل يیدرولوژیکم ،سر ممانم رواناب مايانوۀ
ضو ۀ مطالعهشده در دورۀ  2141-2121بر اساس مقادیر
دما و بوارش تولیدشوده توسو مودل  LARS-WG6بورا
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5شبیهسام شد.

شکل  .5میانگین ماهانۀ بلندمدت دمای حداقل و حداکثر در دورۀ تغییر اقلیم و پایۀ ایستگاه سینوپتیک آبعلی

شکل  .8میانگین ماهانۀ بلندمدت دمای حداقل و حداکثر در دورۀ تغییر اقلیم و پایۀ ایستگاه سینوپتیک گرمسار
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پس ام واسنجم و صحتسونجم مودل  IHECRASبوا
استفاده ام دادهيا بارش و دما رومانوۀ تولیدشوده مودل
گردش عموومم  EC-EARTHتحوت دو سوناریو انتشوار
 RCP4.5و  RCP8.5و بهوسویلۀ ریزمقیواسنموایم آموار
 LARS-WG6بوورا دورۀ آتووم (2121ووو  )2141میووزان
روانوواب رومانووه تحووت سووناریويا  RCP4.5و RCP8.5
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شبیهسام شد .میانگی وهنممد رواناب مايانۀ ورود
سوود نموورود و روانوواب شووبیهسووام شووده در دورۀ آتووم در
شکليا  1و  11ارائه شده است .مدل برا دورۀ -2121
 2141میووزان روانوواب مايانووه را كمتوور ام روانوواب دورۀ
مشايدها پی بینم كرده است.

شکل  .5سری زمانی روزانۀ رواناب مشاهدهای و مدلسازیشده مدل  IHACRESدر دورۀ واسنجی ایستگاه هیدرومتری نمرود

شکل  .01سری زمانی روزانۀ رواناب مشاهدهای و مدلسازیشدۀ مدل IHACRESدر دورۀ صحتسنجی ایستگاه هیدرومتری نمرود

متوس مايانۀ روانواب پوی بینومشوده در دورۀ آتوم
تحت سنایم  RCP4.5در تموامم مواهيوا غیور ام مواهيوا
آوریل ،موه ،ژوئو و دسوامبر رونود كايشوم نسوبت بوه
متوس مايانوه در دورۀ پایوه دارد .شود كواي روانواب
تحووت س وناریو  RCP8.5نسووبت بووه سووناریو RCP4.5
بیشتر است .مطاب شوکل  11مومتووان نتیجوه گرفوت در
دورۀ آتم میزان متوسو روانواب تحوت يور دو سوناریو
 RCP4.5و  RCP8.5كوواي موومیابوود .موواه نوووامبر تحووت
سوووناریو  22/42 RCP4.5درصووود و تحوووت سوووناریو
 44/21 RCP8.5درصد كاي نسبت به دورۀ پایه را نشان
ممديد .ماه آوریل تحت سناریو  2/21 RCP4.5درصد و

ماه موه تحوت سوناریو  2/21 RCP8.5درصود بیشوتری
افزای را دارد .متوس ضجوم روانواب سواهنۀ ورود سود
نمرود م دورۀ  2141-2121نسوبت بوه دورۀ پایوه بوی
2/26و  12/64درصد كاي خوايد داشت.
برآورد مقادیر نیاز کشتاورزی ،شترب ،صتنعت و محتیط
زیست تحت سناریوهای تغییر اقلیم

ام آنجا كه تمامم دادهيوا موورد نیوام بورا بورآورد نیوام
آبیار مانند ر وبت نسبم و سرعت باد تحت پدیدۀ تغییور
اقلیم موجوود نبوود و خروجوم مودل  LARS-WG6فقو
دادهيا بارش ،دما ضداك ر ،دما ضداقل و ساعتيوا

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...

آفتابم است؛ بنابرای با توجوه بوه معواده و روابطوم كوه
پوی توور بووه آنهووا اشوواره شوود ،مقووادیر  ET0بوورا عموودۀ
محصوه منطقه برآورد شد كوه نتوای آن در مقایسوه بوا
مقادیر نیام كشاورم در دورۀ پایه در شکل  11آورده شده
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است Boonwichai .و يمکاران ( ]22[ )2112و كلبعلوم و
يمکاران ( ]21[ )2121نیز افزای نیام آبم محصوه بوه
علت كاي بارشيا وم فصول رشود تحوت سوناریويا
 RCPرا گزارش كردند.

شکل  .00متوسط ماهانۀ جریان ورودی به مخزن و مجموع تقاضای کشاورزی در دورۀ تغییر اقلیم ( )2101-2120تحت سناریوهای
 RCP4.5و RCP8.5و دورۀ پایه

مهوورآذر و يمکوواران ( )2112نیووز افووزای نیووام آبووم
محصوه عمدۀ دشت يشتگرد (گند  ،جو ،ذر و یونجه)
تحت سناریويا  RCPرا گزارش كردند [ .]22يمان وور
كه در نمودار شکل  11مشايده ممشود ،افزای نیوام آبوم
محصوه تحوت سوناریو  RCP8.5بیشوتر ام سوناریو
 RCP4.5است كه ممتوان آن را ناشم ام كاي بارش م
فصل رشد محصوه منطقه و نیوز رونود افزایشوم بیشوتر
دما ضداقل و ضداك ر در سوناریو  RCP8.5نسوبت بوه
سناریو  RCP4.5تلقم كرد .افوزای تقا وا كشواورم
فیرومكوه تحت سوناریو  RCP4.5و  RCP8.5نسوبت بوه
دورۀ پایه بهترتیب افزای  2/12و  2/46درصد را خوايد
داشت ،میزان افوزای تقا وا كشواورم گرمسوار تحوت
سناریويا یادشده  2/66و  11/22درصد است.
ضیوودر تاشووه كبووود و خوووشخووو ( ]21[ )2111و
افروم و مارم ابیانه ( ]22[ )2121نیز نتوای مشوابهم در
افووزای بیشووتر تبخیوور و تعوورق مرج و تحووت سووناریو
 RCP8.5نسبت به سناریو  RCP4.5در منا مختلفوم
ام ایران را گزارش كردند .برا تخمی نیام شورب در دورۀ

تغییر اقلیم با توجه به میزان رشود جمعیوت و اسوتفاده ام
روش رشد يندسم ابتدا جمعیت شهرستان فیرومكوه برا
دورۀ  2141-2121برآورد شد .پس ام محاسبۀ جمعیت در
دورۀ آتم ،با در ن ر گرفت سرانۀ مصرح شرب ،نیام شورب
محاسبه شد .نیام شرب در سال  2141نسوبت بوه شورای
موجود رشد  61/1درصد را نشان ممديد (شکل .)12
در ایووو پوووژوي ام روش يیووودرولوژیکم تنانوووت
( )Tennantبرا محاسبۀ جریان میسوتمحیطوم رودخانوۀ
نموورود در مقیوواس مايانووه اسووتفاده شووده اسووت .تحووت
سناریويا اقلیموم  RCP4.5و  RCP8.5بیشوتری میوزان
كاي نسبت به دورۀ پایه متعل به مواه نووامبر بووده كوه
بهترتیب برابر  22/4و  42/2درصد است (شکل .)12
ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سیستم
تغییرات نیازهای شرب و صنعت فیروزکوه و گرمسار

يمان ور كه در جدول  4مشايده ممشوود ،شواخصيوا
اعتمادپووریر  ،انعطوواحپووریر  ،آسویبپووریر و پایوودار
نیاميا شرب و صنعت فیرومكوه در شرای موجود و تحت
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با تقا ا بخ كشواورم  ،اولویوت بیشوتر توأمی و نیوز
منب تأمی آنها مرتب دانست .كاربرد تلفیقم ام مناب آب
سطحم و میرممینم برا تأمی گرهيوا مصورح شورب و
صنعت سبب شده است كه عد قطعیوت جریوان رودخانوه
تأثیر بر شاخصيا عملکرد نداشته باشد.

سناریويا اقلیمم  RCP4.5و  RCP8.5برابر بوا ( 111بوه
اما شوواخص اعتمادپووریر ) و  1بووه اما شوواخصيووا
انعطوواحپووریر  ،آسوویبپووریر و پایوودار اسووت .تووأثیر
نپریرفت شاخصيا عملکورد نیاميوا شورب و صونعت
فیرومكوه و گرمسار را ممتوان با ضجم كم نیاميا در قیواس

شکل  .02نیاز شرب منطقه در دورۀ پایه و تغییر اقلیم

شکل  .05نیاز زیستمحیطی رودخانۀ نمرود در دورۀ پایه و تغییر اقلیم
جدول  .0شاخصهای عملکرد نیاز شرب در وضع موجود ،اعمال سناریوهای اقلیمی و مدیریتی
RCP8.5

S0

RCP4.5

Sus

Vul

Res

Rel

Sus

Vul

Res

Rel

Sus4

Vul3

Res2

Rel1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

111
111
111
111

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

111
111
111
111

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

111
111
111
111

تقاضا
فیرومكوه
گرمسار
فیرومكوه
گرمسار

نیام
شرب
نیام
صنعت

Notes: 1 Reliability. 2 Resilience. 3 Vulnerability. 4 Sustainability

نتایج عدم قطعیت شاخصها

شاخص اعتمادپوریر تحوت يور دو سوناریو  RCP4.5و
 RCP8.5نسبت به دورۀ پایه كاي ممیابد كوه بوه دلیول
روند افزایشم دموا ،كواي بوارشيوا و درنتیجوه ،كواي

جری وان ورود بووه مخووزن اسووت .شوواخص اعتمادپووریر
بهتنهایم نممتواند بیانگر و عیت سیستم باشد .تحوت يور
دو سناریو تأمی  22و  21درصود مصوارح كشواورم
يمان ور كه پی بینم ممشوود ،نسوبت بوه سوناریويوا

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...

 RCP4.5و  RCP8.5شاخص اعتمادپریر بهبود ممیابد و
دامنۀ تغییرا آن كمتر ممشود كه نشانديندۀ ناپایودار
سیستم در شرای موجود و تحت تغییورا اقلیموم اسوت.
شد تغییرا شاخص اعتمادپریر در كشاورم گرمسار
شدیدتر ام كشاورم فیرومكوه است كه تأثیرپریر بیشوتر
كشاورم گرمسار را نشان مومديود؛ اموا دامنوۀ تغییورا
شاخص اعتمادپریر در ضو ۀ كشاورم فیرومكوه كمتور
ام گرمسار است كه به دلیول اولویوت بیشوتر آن اسوت .در
شرای موجود ضداقل مقدار ای شاخص برا ضو وهيوا
كشاورم گرمسار و فیرومكوه بهترتیب برابر  22و  24/22و
ضداك ر برابر  22و  11/22است كه شرای بهتر كشواورم
فیرومكوه نسبت بوه گرمسوار در شورای موجوود را نشوان
ممديد .بیشتری میزان پراكندگم در كشاورم فیرومكووه
تحت سناریو  RCP4.5اتفاق ممافتد كه برابور  11اسوت.
شد تغییرا در كشاورم گرمسار بیشتر ام فیرومكوه بوه
علووت ضجووم بیشووتر نیووام كشوواورم گرمسووار نسووبت بووه
فیرومكوه است و آسیبپریر بیشتر كشاورم گرمسار در
شرای تغییر اقلیم را نشان ممديد .بیشتری میزان كاي
شاخص اعتمادپریر در كشاورم گرمسار تحت سناریو
 RCP8.5اتفاق ممافتد و ضداقل برابر با  41و ضوداك ر 22
درصوود اسووت و دامن وۀ تغییوورا كوواي  12/22درصوود
نسبت به شرای موجود را نشان مومديود .بوا كواي 21
درصوود تقا ووا كشوواورم تحووت سووناریو RCP8.5
شاخص اعتمادپوریر ضوداقل برابور بوا  22و ضوداك ر 22
درصد خوايد شد و میانگی دادهيا افزایشم  42/2درصد
را نسووبت بووه سووناریو تووأمی  111درصوود تقا ووا
كشاورم نشان ممديد.
با كاي تقا ا عالوه برافزای اعتمادپریر سیسوتم،
اثر عد قطعیت جریان نیز كاي ممیابد .بهبوود شواخص
اعتمادپووریر فیرومكوووه در شوورای تغییور اقلویم و تحووت
سناریو  RCP4.5و كاي  21درصد مصارح كشاورم
رخ ممديد كه نسبت بوه سوناریو توأمی  111درصود
مصرح كشاورم  ،میانگی و میانوۀ شواخص اعتمادپوریر
 2/26درصود و دامنوۀ تغییوورا بووه میووزان  21/12درصوود
كاي ممیابد .به بیان دیگر ،با كواي جریوان ورود بوه
سد نمرود و افزای مصارح كشاورم فیرومكوه و گرمسوار
تحووت سووناریويا  RCP4.5و  RCP8.5دامنووۀ تغییوورا
شاخص اعتمادپریر نیز افوزای مومیابود ،اموا بوا اعموال
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سناریويا كاي مصارح ام اثورا عود قطعیوت كاسوته
ممشود .دامنۀ تغییرا شواخص اعتمادپوریر كشواورم
فیرومكوه و گرمسوار تحوت سوناریو  RCP8.5نسوبت بوه
سووناریو  RCP4.5افووزای كمتوور را نشووان موومديوود.
به وور كوه كواي  2/26درصود جریوان ورود سود
نمرود تحوت سوناریو  RCP4.5سوبب افوزای  61/22و
 26/44درصوود دامن وۀ تغییوورا شوواخص اعتمادپووریر
كشاورم فیرومكوه و نسبت به شرای موجود ممشود؛ كوه
به دلیل افزای بارش در ماهيا مارس و مم و درنتیجوه،
افزای رواناب ورود و نیوز كواي نیوام آبوم كشواورم
فیرومكوه در ماهيا مارس ،آوریل و موم تحوت سوناریو
 RCP8.5است (شکل  .)14در نموداريا  14توا )S0( 12
و و موجووود )S1( ،سووناریو اقلیمووم  )S2( ،RCP4.5و
( )S3كاي  12و  21درصد مصوارح كشواورم تحوت
ای سناریو اقلیمم است.
( )S5( ،)S4و ( )S6نیووز بووهترتیووب بیووانگر تغییوورا
شوواخصيووا عملکوورد مخووزن تحووت سووناریو اقلیمووم
 ،RCP8.5كاي  12و  21درصد مصارح كشاورم است.
 Zhaoو يمکاران ( )2112نیز نشوان دادنود كوه تحوت
سناریو  RCP8.5شاخص اعتمادپریر سیسوتم كواي
خوايد یافت و در مقابل ،سناریويایم مانند استفاده تلفیقم
ام مناب جدید و نیز استفاده مجدد ام آب ممتواند بهعنوان
رايکاريایم تطبیقم به بهبود شرای كمک كند [.]22
شاخص انعطواحپوریر تحوت سوناریويا  RCP4.5و
 RCP8.5بووه دلیوول رونوود افزایشووم دمووا ،كوواي بووارش و
درنتیجه ،كاي جریان و ام سو دیگر ،افزای نیوام آبوم
محصوه كشواورم  ،كواي مومیابنود .شود تغییورا
شاخص انعطاحپریر برا ضو ۀ كشاورم گرمسار تحت
سناریويا مختلف بیشتر ام كشاورم فیرومكوه است ،اموا
دامنۀ تغییرا تحت سناریو  RCP8.5نسبت به سناریو
 RCP4.5بووزر توور اسووت .بووه ووور كووه كوواي 12/64
درصد جریان ورود سد نمرود تحت سناریو RCP8.5
سووبب افووزای  1/21برابوور دامنووۀ تغییوورا شوواخص
انعطاحپریر كشاورم فیرومكوه ممشوود؛ كوه بوه دلیول
كاي بارشيوا ،رونود افزایشوم دموا و درنتیجوه ،كواي
رواناب ضو ه تحت سناریو  RC8.5اسوت كوه منجور بوه
افزای تعداد شکستيا متوالم سیستم و افوت شواخص
انعطاحپریر ممشود.
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در شرای موجود ضداقل مقدار شاخص انعطاحپوریر
برا ضو هيا كشواورم گرمسوار و فیرومكووه برابور بوا
 1/22و ضداك ر برابر با  1/46و  1/42اسوت .در كشواورم
فیرومكوه بیشتری میزان افزای دامنۀ تغییورا شواخص
انعطاحپریر برا كشواورم فیرومكووه و گرمسوار تحوت

( -00الف)

سناریو  RCP8.5رخ ممديد كه برا كشاورم فیرومكوه
و گرمسار مقادیر ضوداقل بوهترتیوب برابور بوا  1/2و  1/2و
ضداك ر برابر  1/44و  1/22است؛ كوه افوزای توأثیر عود
قطعیت جریان بر شاخص انعطاحپریر در شورای تغییور
اقلیم را نشان ممديد.

( -00ب)

شکل  .00نمودار شاخص اعتمادپذیری مصارف کشاورزی فیروزکوه (الف) و گرمسار (ب) تحت سناریوهای مختلف

( -04الف)

( -04ب)

شکل  .04نمودار شاخص انعطافپذیری مصار ف کشاورزی فیروزکوه (الف) و گرمسار (ب) تحت سناریوهای مختلف

تغییرا شودیدتر شواخص انعطواحپوریر كشواورم
گرمسار در مقایسه با فیرومكوه را ممتوان مرتب با افزای

بیشتر مصرح كشاورم گرمسار تحت سناریويا اقلیموم
نسبت بوه كشواورم فیرومكووه دانسوت .تحوت سوناریو

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...

 RCP4.5با كاي بارندگم م فصل مراعم ،روند افزایشم
دما و درنتیجۀ آن ،كاي جریان رودخانوه و افوزای نیوام
آبیار شواخص انعطواحپوریر نیوز كواي چشومگیر
ممیابد و به ضداقل  22و ضداك ر  22درصد ممرسد .تأثیر
عد قطعیت جریان نیز بر دامنۀ تغییرا شاخص نمایانتر
است .با مدیریت و كاي مصرح در شورای تغییور اقلویم
مقوادیر موواكزیمم ،مینویمم ،میانووه و دامنوۀ تغییوورا ایو
شاخص در كشاورم فیرومكوه و گرمسار بهبود ممیابد .بوا
كاي  21درصد مصرح كشواورم ضو وۀ سود نمورود
تحت سناریو  ،RCP4.5مقوادیر شواخص انعطواحپوریر
برا كشاورم گرمسار بهبود ممیابد و ضداقل مقودار ایو
شاخص به  42و ضداك ر  24/2درصد مومرسود .عوالوه بور
ای  ،دامنۀ تغییرا ایو شواخص در سوناریو توأمی 21
درصد مصرح كشاورم گرمسار نسوبت بوه توأمی 111
درصوود  21/12درصوود كوواي را نشووان موومديوود .در
كشاورم فیرومكوه تحت سناریو  RCP8.5و كواي 21
درصد مصرح كشاورم بیشتری بهبود ضاصل ممشود و
مقادیر ضداقل و ضداك ر شاخص انعطواحپوریر بوه  42و
 22درصد ممرسود و منجور بوه كواي  22/22درصود
دامنۀ تغییورا نسوبت بوه سوناریو  RCP8.5مومشوود.
كاي دامنۀ تغییرا در ير دو ضو ۀ كشاورم فیرومكوه
و گرمسار بیانگر كاي تأثیرگرار عد قطعیت جریان در
سناریويا كاي مصرح است .شاخص انعطاحپوریر در
مقایسه با شاخص اعتمادپریر و آسویبپوریر تغییورا
شدیدتر را نسبت به سناریويا اقلیموم و كواي  12و
 21درصوود مصوورح نشووان مومديوود و بووه يمووی علووت
بهتنهایم نممتواند تصویر جامعم ام و عیت سیسوتم ارائوه
ديد (شکل .)12
شاخص آسیبپریر نیز تحت تغییرا اقلیمم كاي
ممباید كه با نتای پوژوي اضسوانم و يمکواران ()2112
[ ]24و  Nazو يمکاران ( ]22[ )2112مطابقت دارد .با در
ن ر گرفت ویژگميا تصادفم رواناب برا شرای موجود
بهترتیوب ضوداقل مقودار  1/22و  1/21و ضوداك ر  1/66و
 1/22را شووامل موومشووود .بیشووتری افووزای شوواخص
آسیبپریر كشاورم فیرومكوه و گرمسار تحت سناریو
 RCP8.5اتفاق مومافتود كوه بوهترتیوب بوه  1/22و 1/22
ممرسد .به دلیل كاي بوارش ،افوزای دموا ضوداك ر و
ضداقل و درنتیجوه ،افوزای نیوام آبوم تحوت سوناریويا
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اقلیمم  RCP4.5و  RCP8.5و نیوز كواي جریوان میوزان
آسیبپریر تحت ير دو سناریو یادشده برا كشاورم
فیرومكوه و گرمسار افزای ممیابود .در سوناریو كواي
 21درصد مصرح كشاورم مقادیر شاخص آسیبپریر
گرمسار بهترتیب ضداقل و ضداك ر برابر بوا  1/62و  1/61و
برا كشاورم فیرومكوه برابور بوا  1/21و  1/22مومشوود.
دامنۀ تغییرا كشاورم گرمسار و فیرومكوه نیوز  42/64و
 21/21درصد كاي را نشان ممديد ،با توجه به نموداريا
و مقایسه شاخصيا آمار ممتوان چنی نتیجوه گرفوت
كه بهبود شاخص آسیبپریر كشاورم تحت سناریويا
كوواي مصوورح نسووبت بووه شوواخصيووا اعتمادپووریر و
انعطاحپریر كمتر است؛ به بیوان دیگور میوانگی ضجوم
كمبود در كشواورم فیرومكووه بوا كواي  21درصود و
تقا ا تحت سناریو  RCP8.5نسبت به سوناریو توأمی
 111درصد بهترتیب  4/12درصود كواي دارد و بورا
كشاورم گرمسار با كاي  21درصد مصرح كشواورم
تحووت سووناریو  RCP4.5بووه میووزان  2/4درصوود كوواي
ممیابد .به بیان دیگر ،با كواي مصورح كشواورم تعوداد
شکسووتيووا ،شکسووتيووا متوووالم سیسووتم و نیووز دامنوۀ
تغییرا كاي یافته است ،اما بر میانگی ضجم كمبوديوا
تأثیر قابل توجهم نودارد .بنوابرای  ،بورا كواي شواخص
آسیبپریر سیستم رايکار كاي مصرح كافم نیسوت و
باید رايکاريا مدیریتم دیگور ماننود اسوتفادۀ تلفیقوم ام
مناب آب سطحم و میرممینم نیز مورد توجه و بررسم قرار
گیرد (شکل .)16
شد تغییرا شاخص پایدار كشاورم فیرومكووه و
گرمسار تحت سناریويا مختلف نسبت بوه شواخصيوا
اعتمادپریر  ،انعطاحپریر و آسیبپریر بزر تر اسوت.
شاخص پایدار كشاورم فیرومكوه در شرای موجوود در
بامۀ  1/41و  1/42تغییر ممكند .تحت سوناریو RCP8.5
كه به ور متوس منجر به كاي  12/64درصد جریوان
ورود به سد ممشود ،بیشتری كاي شواخص پایودار
اتفاق ممافتد و دامنۀ تغییرا كه بیانگر تأثیر عد قطعیت
جریان بر پراكندگم دادهيا اسوت 12/41 ،درصود افوزای
ممیابد .با كواي  21درصود مصورح كشواورم تحوت
سناریو  RCP8.5شاخص پایدار كشاورم فیرومكوه بوه
مقادیر ضداقل  1/44و ضداك ر  1/22خوايد رسید و دامنوۀ
تغییرا نیز  24/11درصد كاي ممیابد.
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( -06الف)

( -06ب)

شکل  .06نمودار شاخص آسیب پذیری مصارف کشاورزی فیروزکوه (الف) و گرمسار (ب) تحت سناریوهای مختلف

( -05الف)

( -05ب)

شکل  .05نمودار شاخص پایداری مصارف کشاورزی فیروزکوه (الف) و گرمسار (ب) تحت سناریوهای مختلف

شکل  12نمودار تغییرا شاخص پایودار كوه ام سوه
شوواخص اعتمادپووریر  ،انعطوواحپووریر و آسوویبپووریر
تشکیل شوده اسوت را نشوان مومديود .شواخص پایودار
كشاورم گرمسار كه در سناریو شرای موجوود ضوداقل
 1/42و ضداك ر  1/62است ،به علت رونود افزایشوم دموا
ضداقل و ضداك ر و كاي بارش و درنتیجه ،كاي جریان
و افزای نیام آبیار تحوت سوناریو  RCP8.5بیشوتری

21

میزان كاي را خوايود داشوت .در سوناریو كواي
درصوود تقا ووا كشوواورم تحووت سووناریو RCP8.5
شاخص پایودار كشواورم گرمسوار در بوامۀ  1/4و 1/46
تغییر ممكند و دامنۀ تغییرا نیز  42/1درصد كاي پیدا
ممكند؛ كه نشان ممديد بوا كواي مصورح مومتووان ام
اثرا عد قطعیوت جریوان بور مقوادیر شواخص پایودار
كاست .تغییرا شاخص پایدار تحت ای سناریو بهخوبم

حکمی کرمانی و همکاران :ارزیابی عدم قطعیت شاخصهای عملکرد سامانۀ مخزن تحت تأثیر تغییر اقلیم ...

ايمیت شاخص انعطاحپریر و تأثیرگرار آن بر شواخص
پایوودار را نشووان موومديوود .بنووابرای  ،يماننوود شوواخص
آسیبپریر كاي تقا ا كشاورم بهتنهایم نممتوانود
رايکار كافم برا كاي تأثیر عد قطعیت جریوان تحوت
سناریويا اقلیمم بر شاخص پایدار كشواورم گرمسوار
باشد (شکل .)12
استفاده ام ای شاخص ام پیچیدگميایم كه استفاده ام
چندی معیار به وجود ممآورد ،جلوگیر ممكند و امکوان
ارمیوابم دقیو توور ام و ووعیت سیسووتم را فوورايم موومآورد.
تغییرا ای شاخص يمان ور كه مشايده ممشود ،نسبت
به شاخصيا دیگر بیشتر اسوت كوه بوه دلیول تغییورا
شاخصيا تشکیلديندۀ آن است .دامنۀ تغییرا شاخص
تحت ير سناریو نسبت به سایر شاخصيا بسیار كمتر است
و درنتیجه ،بر ايمیت برآورد و انتخاب ای شاخص بهعنوان
مبنا تصمیمگیر ممافزاید .با توجه بوه دامنوۀ تغییورا
شاخصيا اعتمادپریر و انعطاحپریر شاخص پایدار
به دلیل ریب تغییرا كمتر و دربرگیرندگم سه شواخص
دیگوور بایوود توورجیح داده شووود .محققووان دیگوور  Mehtaو
يمکوواران ( ،]1[ )2112اضموود آلووم و يمکوواران ()2112
و
[ Adeloye ،]26و  ]22[)2111( Dauو Rocha
يمکاران ( ]2[ )2121نیز نتای مشوابهم درممینوۀ بهبوود
شاخصيا عملکرد مخزن بوا اعموال سوناریويا كواي
تقا ا و بهینهسام مخزن را گزارش كردند.
نتیجهگیری
در ای پژوي مخزن سد نمرود بور رودخانوۀ نمورود بررسوم
شد و شواخص پایودار كشواورم بوا اسوتفاده ام معیاريوا
عملکرد سیستم تحوت توأثیر تغییورا اقلیموم و سوناریويا
كاي تقا ا آب برا ضو وهيوا كشواورم فیرومكووه و
گرمسار ارمیابم شد .نتای تحقی نشوان مومديود در شورای
فعلم ضو ۀ نمرود بوه دلیول عود تووامن منواب و مصوارح و
وجود تغییرا اقلیمم شرایطم ناپایدار دارد كه منجر به تون
آبم در ضو هيا كشاورم فیرومكوه و گرمسار شده است.
خروجوووم مووودل  EC-EARTHتحوووت سوووناریويا
 RCP4.5و  RCP8.5نشاندينودۀ افوزای دموا ضوداقل،
ضداك ر و كاي بارشيا و افزای تبخیر و تعورق در دورۀ
آتم (2121و  )2141نسبت به دورۀ پایه (1126وو )2116
است كه منجر به كواي جریوان رودخانوه شوده و سوبب
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تغییرا دامنۀ شاخصيا عملکورد سیسوتم تحوت توأثیر
عد قطعیت و كاي جریان ورود سود نمورود ناشوم ام
تغییرا اقلیمم ممشوود .رونود افزایشوم دموا ضوداقل و
ضداك ر نیز با نتای پژوي غالمپوور و يمکواران ()2112
[ ]12تطاب دارد.
دامنۀ تغییرا شاخصيا عملکرد سیسوتم تحوت دو
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5دو دورۀ 2121وو  2141بور
لزو در ن ر گرفت عد قطعیتيا در برناموهریوز منواب
آب و ارمیابم شرای سیستم تأكید دارد .نتای ای تحقیو
نشان داد استراتژ يایم با يدح كاي تقا ا آب بورا
دستیابم به پایدار كشاورم در منطقه رور اسوت .بوا
اعمووال سووناریويا كوواي  12و  21درصوود تقا ووا
كشاورم در ضو هيوا گرمسوار و فیرومكووه معیاريوا
عملکورد اعتمادپووریر و انعطوواحپوریر افووزای یافتووه و
آسیبپریر كواي مومیابود .بیشوتری میوزان افوزای
شاخص پایدار كشاورم مربوط به سناریو كواي 21
درصد تقا ا كشاورم در ضو ۀ گرمسوار و فیرومكووه
تحت سناریو  RCP4.5است .عملکورد سیسوتم تحوت دو
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5و بوا توأمی  111درصود
نیام كشواورم دشوت گرمسوار بوه كمتوری مقودار خوود
ممرسد كه نشانديندۀ شرای نامطلوب سیستم اسوت .در
سناریويا تأمی  22و  21درصد نیام كشاورم دشوت
گرمسار شاخصيا عملکرد سیستم به میزان قابل توجهم
بهبود پیودا مومكننود كوه بوا نتوای پوژوي صوالحپوور و
يمکاران ( ،]14[ )2112رماقم و يمکواران (]12[ )2114
و صالحپور و يمکاران ( ]16[ )2111يمخوانم دارد.
شوواخص آسوویبپووریر در مقایسووه بووا شوواخصيووا
اعتمادپریر و انعطاحپوریر تحوت سوناریويا كواي
تقا ا تغییرا كمتر ام خوود نشوان داد ،بنوابرای بورا
كاي كمبوديا ،كاي تقا ا بهتنهوایم نمومتوانود نتوای
چندان مرثر در پم داشته باشد .تغییورا شواخصيوا
عملکرد مخزن تحت سناریويا اقلیمم و مدیریتم متغیور
است كه آسیبيا واردشده به سیستم ناشوم ام تغییورا
اقلیمم را بهخوبم نمایان ممسامد .شاخص انعطواحپوریر
بیشتری تغییرا را ام خوود نشوان داد .شواخص پایودار
قابلیت ا مینان بیشتر برا ارمیابم و عیت سیسوتم در
شرای مختلف را دارد كه با توجه به عد قطعیوت و تنووم
پیامديا اقلیمم ای شاخص كه تركیبم ام شواخصيوا
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 و عیت جام تر ام سیستم ارائه خوايد داد و،دیگر است
. نسبت به شاخصيا دیگر ارجحیت دارد، بنابرای
 و12 در ای پژوي رايکاريایم كه منجر بوه كواي
 درصد تقا ا كشاورم ممشود مانند كاي سطح21
 اسوتفادۀ، تغییور و بهینوهسوام الگوو كشوت،میر كشت
 افوزای رانودمان،تلفیقم ام مناب آب سطحم و میرممینم
آبیار و جیرهبند مخزن و پیامديا اضتمالم اقتصواد
و اجتماعم آنيا مورد بررسم قرار نگرفته است كه ممتواند
 در ایو پوژوي،  يمچنوی.در تحقیقا آتم لحاظ شوود
تأثیرا عد قطعیت جریان خروجم مدل بارش – روانواب
 بووا اسووتفاده ام شووبیهسووام مونووتكووارلو بوورIHACRES
 در ن ور گورفت.شاخصيا عملکرد سیستم ارمیابم شود
 مودليوا،سایر مناب عد قطعیت مانند مدليا اقلیمم
 مودليوا بورآورد نیوام آبوم و نیوز مودل،ریزمقیاس سام
يیدرولوژیکم و تأثیرا آن بر شواخصيوا عملکورد نیوز
 میورا بور دامنوۀ،ممتواند در تحقیقوا آتوم مطالعوه شوود
.تغییرا شاخصيا عملکرد سیستم تأثیرگرار است
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