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بررسی آثار تغییر اقلیم بر رواناب به کمک مدل درخت تصمیم (مطالعۀ موردی:حوضۀ زرینگل)
یاسمن لطفی ،1مهدی مفتاح هلقی ،2خلیل قربانی

2

 .1کارشناس ارشد مهندسی منابع آب،گروه آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1211/7/22 :؛ تاریخ تصویب)1211/11/8 :

چکیده
برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب در حوضۀ آبریز زرینگل در استان گلستان پس از مدلسازی باار
مدل درخت تص یم  M5از نتایج مدل گرد

روانااب بام ک ا

ع ومی  HADGEM2تحت دو سناریو  RCP 4.5و  RCP 8.5بارای پایشبینای

رواناب برای دورههای اقلی ی آیندۀ نزدی  ،میانی و دور استفاده شد .نتایج آزمون منا کندال بارای تشایی
1991ا  2111نشان داد فقط بار

روناد در دورۀ

در فصل تابستان و دما در فصل بهار و تابستان افزایش معنادار داشتند .با ایانوجاود ،تاثثیر

افزایش دما باعث کاهش معنادار دبی در بیشتر فصلها و میانگین ساالنۀ دبی شد .ه چنین ،مادل الرس از کاارایی الزم بارای
تولید دادههای بار

و دما برخوردار بود .بررسی تغییر اقلیم در حوضۀ آبریز زرینگل بیاانگر آن باود کام تغییارا

باار

از

الگوی افزایشی و یا کاهشی خاصی پیروی ن یکند ،اما دمای هوا تحت هر دو سناریوی اقلی ی با افزایش ه راه خواهد بود ،بم
طوری کم دمای ساالنم بمطور میانگین حدود  1/1تا  1درجۀ سانتیگراد افزایش خواهد یافت کم بیشاترین افازایش دماا بارای
سناریوی  RCP 8.8در آیندۀ دور بود .نتایج خروجی دو مدل  M5و  MLRنشان داد مدل  M5قادر است ضریب ه بساتگی را
از 1/7

⁄

بم حدود 1/87

⁄

افزایش دهد و مقدار خطای  RMSEرا از 1/82

⁄

بام 1/19

⁄

کااهش دهاد .بار

اساس نتایج خروجی مدل  ،M5رواناب در منطقۀ مطالعاتی نیز طی دورههای آتی با کاهش ه راه خواهد بود و بیشترین میازان
کاهش میانگین دبی ماهانم در آیندۀ دور حدود  21درصد در ماه مارس برای سناریوی  RCP 8.5برآورد شد.
کلیدواژهها :سناریوهای تغییر اقلیم ،دما ،مدل بار ا رواناب ،حوضۀ آبریز زرینگل.

 نویسندۀ مسئول

Email: meftahhalaghi@gmail.com
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مقدمه
طبق گزارش هیئت بینالدول انتظار میرود که اغلب مناطق
دنیا اثرات منفی تغییر اقلیم بر منابع آب و اکوسیستتمهتا را
تجربه کنند ] [1به گونهای که طبق مطالعات قبلی ،تغییرات
 1۱درصدی میزان نزوالت جوی بیشتر منجتر بته تغییترات
 11تا  51درصدی جریان رودها میشود .این در حالی استت
که افزایش  5درجتۀ ستانتیگترادی دمتا معوتوالم منجتر بته
کاهش  1تا  15درصدی جریانها میشود .با توجته بته ایتن
شرایط آنالیز اثرات تغییر اقلیم بتر فراینتدهای هیتدرولویی
ازجوله رواناب سطحی بهمنظور شناسایی تغییرات پتانستیل
منابع آبی در آینده و ارائۀ راهکارهای مناسب برای متدیریت
منابع آب حائز اهویت استت ] [5در دهتههتای اخیتر تغییتر
اقلیم ناشی از گرمایش زمین و پیامدهای منفی آن از مسائل
مهم در مطالعات محققان است .در مقیاس جهتانی برحستب
مدلها و سناریوهای مختلف افزایش دمای ناشی از تغییترات
اقلیوی در اغلب نقاط جهان پیشبینتی و ارائته شتده استت.
طبق مدلهای مختلف گردش عوومی جو ،دمتای زمتین تتا
ستال  51۱۱متیالدی در دامنتتهای بتین  1/4تتتا  1/8درجتۀ
سانتیگراد افزایش خواهد یافت ] .[3با توجه به اینکه استاس
بسیاری از تصویمگیتریهتا در فراینتدهای هیتدرولوییکی و
تصویوات بهرهبرداری از منابع آب بتر مبنتای پتیشبینتی و
تحلیل جریان رودخانه است ،بترآورد دقیتق روانتاب اهویتت
بسیار زیادی از جنبههای گوناگون دارد.
مشتتخاتی و هوکتتاران ] [4در تحقیقتتی توانتتایی متتدل
 LARS_WGدر شتتبیهستتازی دادههتتای استتتان گلستتتان را
بررسی کردنتد .نتتای پتووهش آنهتا نشتان داد ایتن متدل
عولکتترد مناستتبی در متتدلستتازی متغیرهتتای هواشناستتی
ایستگاه مورد بررسی دارد و میتوان از آن برای ارزیابی اقلیم
آیندۀ استان در مقیاس محلی استفاده کرد .بابائیان و نجفتی
نیتت ] [1از متتدل  LARS_WGبتتهمنظتتور متتدلستتازی
پارامترهای هواشناسی استان خراسان استفاده کردند .نتتای
حاصل از شبیهسازی پارامترهای دمتا و بتارش نشتان داد بتا
توجه به مقادیر انحراف معیار مدل بتا دقتت زیتادی توانتایی
شبیهسازی دماهتای حتداک ر و دماهتای حتداقل را داشتت.
اشرف و هوکاران ] [6تغییترات پارامترهتای اقلیوتی مشتهد
طتتتی دورۀ 5۱11تتتت  5۱3۱بتتتا استتتتفاده از دادههتتتای
شبیهسازیشده توسط متدل  LARS-WGانجتا دادنتد .در
این تحقیق دادههای مدل گردش عوومی جفتشده جتوی-
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اقیانوستتی ،HadGEM3 ،بتتا بتتهکتتارگیری متتدل ریزمقیتتاس
 ،LARS-WGتغییرات فصلی بتارش ،دمتای کوینته ،دمتای
بیشینه و ساعت آفتابی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفتت.
نتای نشان داد در دورۀ یادشده شهر مشهد با افزایش بتارش
در هوۀ فصول مواجه خواهد شد .هوچنین ،دمتای کوینته و
بیشینه نسبت بته دورۀ پایته افتزایش خواهتد یافتت .نتتای
مطالعات صادقی و هوکاران ] [7در بررسی وضتعیت اقلیوتی
شهر زنجان تحت شرایط تغییر اقلیم بیتانگر افتزایش دمتا در
توامی سناریوها و دورههای آتی بود .هوچنین ،افتزایش دمتا
در ستناریوی  RCP 8.5بیشتتر شتد ،امتا تغییترات بتارش از
الگوی خاصی پیروی نکرد .مطالعات قربتانی و هوکتاران ][8
در پیشبینی اثر تغییر اقلیم بر روند دبتی ماهانته بیتانگر آن
بود که منطقه تحت سناریوهای مختلف اقلیوتی بتا افتزایش
دمای هوا در ماههای مختلف سال هوراه خواهد بتود ،امتا در
خصوص بارش در برخی ماههتای ستال افتزایش و در برختی
ماهها کاهش بارش پیشبینی شد .توکلی و هوکاران ] [9بته
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب حوضۀ آبخیز سد ایتال
با کو مدل اقلیوی  HadCM3تحت دو سناریوی B2 ،A2
پرداختند .نتای پووهش آنها بیتانگر کتاهش دبتی متوستط
ساالنه به مقدار  16/9 ،6/3و  51/4درصد در سه دورۀ آینتده
 5۱4۱ ،5۱5۱و  5۱8۱در سناریوی  A2و بتهترتیتب ،1۱/9
 8/8و  13/5درصد تحت سناریوی  B2بود .چتن و هوکتاران
] [1۱بتتته تحلیتتتل عتتتد قطعیتتتت روشهتتتای مختلتتتف
ریزمقیاسسازی در مطالعۀ اثرات تغییر اقلیم بر هیتدرولویی
در حوضۀ رودخانۀ کبت پرداختنتد .در ایتن مطالعته متدل
چتترخش عوتتومی ،ستته ستتناریوی انتشتتار و شتتش روش
ریزمقیاسنوایی مورد استفاده قرار گرفت .دورۀ آمتاری پایتۀ
197۱ت  1999با دورۀ آماری 5۱7۱ت  5۱99از نظر میانگین
آورد حوضه و زمان و مقدار پی جریان متورد مقایسته قترار
گرفت .نتای نشاندهندۀ افزایش جریان در فصل زمستتان و
کاهش جریان طی فصل تابستان بود .روش ریزمقیاسستازی
آماری افزایش دمای بیشتری را در مقایسه با ستایر روشهتا
پیشبینتی کترد و روشهتای مختلتف در ریزمقیتاسستازی
بارش تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان ندادنتد .ستونوف و
هوکاران ] [11عولکرد دو مولد  LARS-WGو  WEGENرا
در  18ایستگاه واقع در ایاالت متحتدۀ آمریکتا ،اروپتا و آستیا
مورد مقایسه قرار دادند و عنتوان کردنتد کته مولتد LARS-
 WGاز عولکرد مناسبتری برخوردار است .مطالعات هبتز و
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هوکتتاران ] [15در بررستتی منتتابع آب آینتتده در دو حوض تۀ
فرانسه بیانگر آن بود کته ایتن حوضتههتا ،افتزایش دمتا و 3
درصد کاهش بارندگی را تجربته خواهنتد کترد کته موجتب
کاهش  14درصد از رواناب میشود .در تحقیتق دیگتری کته
توسط پاسکال و هوکاران ] [13در بررسی تتأثیر آبوهتوا بتر
منتتابع آب در شتتوال شتترقی منطق تۀ مدیترانتتهای تحتتت دو
سناریوی  A2و  B1انجا شد ،کاهش جریتان بته میتزان 34
درصد و در کوترین حالت به میتزان  51درصتد پتیشبینتی
شد .نتای تحقیقات چانگ و هوکتاران ] [14در بررستی اثتر
تغییر اقلیم بر رواناب رودخانۀ وی در چین نشان داد درصتد
کاهش روانتاب ناشتی از تغییتر اقلتیم در دهتههتای ،197۱
 199۱ ،198۱و  5۱۱۱بتتهترتیتتب برابتتر  13 ،58 ،36و 1۱
درصتتد بتتود .نتتتای تحقیقتتات موستتوی و معروف تی ] [11در
بررسی پاسخ هیدرولوییکی جریان رودخانه به تغییر اقلیم در
حوضۀ آبریز سد دز با استتفاده از دادههتای ریزمقیتاسشتدۀ
متتدل  LARS-WGبتتهعنتتوان ورودی متتدل  HBVبتترای
شبیهسازی جریان آینده نشاندهندۀ کتاهش جریتان تحتت
سناریوهای مختلف بود.
یکتتی از اثتترات مهتتم تغییتتر اقلتتیم تغییتتر در آبتتدهی
رودخانهها است که بهمنظور بررسی آن باید دبی رودخانه در
دورههای آتی تحت تأثیر تغییر اقلتیم بته کوت متدلهتای
بارش رواناب شبیهسازی شود .در سالهای اخیتر روشهتای
دادهکاوی به دلیل توانایی مدلسازی فرایندهای غیرخطتی و
غیر ایستای جریان رودخانه بدون نیاز به اطالعتات فیزیکتی،
در هیتدرولویی و منتابع آب متتورد توجته پووهشتگران قتترار
گرفته است .هاتاچاریا و سولوماتین ] [16از روشهای شتبکۀ
عصبی مصنوعی و مدل درختی  M5بترای الگوستازی رابطتۀ
بین سطح آب و دبی جریان بهره بردند که بتر استاس نتتای
حاصل ،دقت روشهای یادشده بیشتر از روشهتای معوتول
برآورد شد .قربتانی و هوکتاران ] [17بته ارزیتابی روشهتای
رگرسیون چندمتغیره و مدل درخت تصتویم  M5بتهمنظتور
برآورد جریان ماهانه در حوضههای فاقد آمار استان گلستتان
پرداختند .به اینمنظور ،پارامترهای اقلیوتی دمتا و بتارش را
پس از درونیابی در محیط  GISبرای هر ی از زیرحوضهها
و در هر ی از ماههتای ستالهتای بترآورد کردنتد .ستسس،
پارامترهتتای اقلیوتتی و مشخصتتات فیزیتتوگرافی را بتتهعنتتوان
متغیر مستقل وارد مدل رگرسیون چنتدمتغیره و رگرستیون
درختی کردند .ارزیابی نتای نشان داد مدل درختت تصتویم
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به دلیل بیشترین دقت و کوترین خطا دارای دقت بیشتتر از
مدل رگرسیون چندمتغیره برای تخوین دبی رودخانته بتود.
نتای تحقیقات قربتانی و هوکتاران ] [18در شتبیهستازی و
پ تیشبینتتی دب تی جریتتان ماهانتته در ایستتتگاه هیتتدرومتری
آرازکوسه بتا استتفاده از متدل و ،IHACRESSو متدلهتای
 KNNو  M5بهعنوان مدلهای دادهکاوی بترای متدلستازی
جریان ماهانه رودخانه ،نشان داد متدل  M5بته دلیتل ارائتۀ
معادالت صریح برای پیشبینی ،بهعنتوان متدل منتختب در
این پووهش انتخاب شد .نتتای تحقیتق ستتاری و هوکتاران
] [19در پتتیشبینتتی جریتتان رودخانتۀ ستتوهو در ترکیتته بتتا
استفاده از مدل درختی  M5و ماشین بردار پشتتیبان نشتان
داد مدل درختی  M5بهخوبی ماشین بردار پشتیبان قادر بته
مدلسازی رواناب است .هوچنین ،مدل درختی  M5به علت
ارائۀ مدلهای خطی ساده زمان محاسباتی کوتری نسبت به
ماشین بردار پشتیبان الز دارد و کاربرد آن توصیه میشتود.
ظهیری و قربانی ] [5۱به شبیهسازی دبی جریان در مقتاطع
مرکب به کو مدل درخت تصتویم  M5پرداختنتد .نتتای
نشان داد مدل درخت تصویم  M5ضون سادگی محاسبههتا
و معادلههای ارائهشده قابلیت خوبی در تخوین دبتی جریتان
در مقاطع مرکب آزمایشگاهی و صحرایی دارد .در دهتههتای
اخیر بررسی تغییرات اقلیوی نسبت به گذشته بیشتتر متورد
توجه پووهشگران قرار گرفته است .با توجه به اینکته روانتاب
سطحی و دبی ورودی به مخازن سدها تحت تأثیر این پدیده
هستند ،پیشبینی رواناب با رویکرد تغییر اقلیم حائز اهویتت
است .حوضۀ زرینگل یکی از زیرحوضههای گرگانرود واقتع
در استان گلستان است .بررسیهای آمتاری نشتان متیدهتد
بهرغم تغییرات ناچیز بارش ،میتزان آبتدهی کتاهش داشتته
است .برای بررسی این موضوع در آینده و هوچنین ،بررستی
اثر دما بر آبدهی در این منطقه تا کنون بررسی کاملی انجتا
نشده است .بنتابراین ،هتدف ایتن تحقیتق بررستی وضتعیت
آبدهی و بارش و دما در آینتده و اثتر دمتا بتر آبتدهی استت.
هوچنتتین ،در ایتتن مطالعتته ضتتون استتتفاده از جدیتتدترین
سناریوهای تغییر اقلیم ،توانایی مدل درخت تصویم  M5کته
به صورت گا بهگا اجرا شده نیز مورد بررستی قترار گرفتته
استتت ،در حتتالی کتته در بیشتتتر تحقیقتتات از متتدلهتتای
جعبتتهستتیاه استتتفاده متتیشتتود .از ایتتنرو ،در ایتتن تحقیتتق
پارامترهتتای بتتارش و دمتتا بتته کو ت متتدل  HADGEM2و
ریزمقیتتاسنوتتایی توستتط متتدل  LARS-WGبتتا جدیتتدترین
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سناریوهای تغییتر اقلتیم  RCP4.5و  RCP 8.5بترآورد خواهتد
شد .سسس ،از متدل درختتی  M5بترای متدلستازی بتارش
رواناب و پیشبینتی روانتاب بترای دورههتای اقلیوتی آینتده
استفاده خواهد شد تا عالوه بر اثبتات کتارایی متدل درختتی
 M5در مدلسازی ،تغییرات دبتی در آینتده نیتز بتر استاس
مدلهای گردش عوومی جو پیشبینی شود.
مواد و روشها
محدودۀ زرینگل در استان گلستان در شوال شتر ایتران

شهر علیآباد و در حد فاصل طول جغرافیتایی  14درجته و
 4۱دقیقه تا  14درجته و  16دقیقتۀ شترقی و عتر هتای
جغرافیایی  36درجه و  14دقیقه تا  37درجه و  6۱دقیقتۀ
شوالی قرار دارد .حوضۀ آبریز رودخانۀ زرینگتل مستاحتی
معتتادل  39۱کیلومترمربتتع دارد و طتتول شتتاخۀ اصتتلی آن
حدود  3۱کیلومتر استت .مشخصتات جغرافیتایی ایستتگاه
مطالعاتی شیرینآبتاد مطتابق جتدول  1استت .هوچنتین،
موقعیت منطقۀ مطالعهشده در مقیاس کشوری -استانی در
شکل  1نشان داده شده است.

جدول  .1مشخصات ایستگاه هواشناسی استفادهشده در تحقیق
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

سازمان مربوطه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از دریا

شیرینآباد

هواشناسی

هواشناسی

11/۱1

36/41

94۱

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده

الف) آزمون منـ کندال

در این تحقیق بهمنظور بررسی روند دادههای پایه از آزمون
من کندال استفاده شد .این آزمون بتهعنتوان یت آزمتون
ناپارامتری برای تشخیص روند توسط من ] [51و بهعنوان
ی آزمون توزیع آماری برای آزمون روند غیرخطی و نقطه
عطف ،توسط کندال ] [55فرموله شد کته در ایتن آزمتون
پارامتر  Sبهصورت رابطۀ  1تعریف میشود.
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که در آنها و دادههای مربوط به نقاط iا و jا هستتند.
آزمون آماری برابر رابطۀ  5استت کته مقتادیر م بتت و یتا
منفی برای نشاندهندۀ ی رونتد افزایشتی و یتا کاهشتی
است .هوچنین α ،سطح معناداری بوده کته بترای آزمتون در
نظر گرفته میشود و اگر از بیشتر باشد ،روند تغییترات
معنادار است .در این پووهش از معادل  1درصد و  1درصتد در
ستتتطح اعتوتتتاد  91و  99درصتتتد (رابطت تۀ  )5بتتتهمنظتتتور
تجزیهوتحلیل نتای آزمون من -کندال استفاده شد.
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ب) مدلسازی تغییر اقلـیم و ریزمقیـا نمـایی دادههـا
توسط مدل LARS-WG

برای شناخت پیامدهای گرمایش جهتانی بایتد شترایط آتتی
آبوهوا شبیهسازی شوند .یکی از ابزارهای معتبر برای تولید
سناریوهای اقلیوی ،مدلهای گردش عوومی جو هستند ،اما
ضتتعف عوتتدۀ ایتتن متتدلهتتا قتتدرت تفکی ت مکتتانی کتتم و
سادهسازیهایی است که بترای فراینتدهای اقلیوتی در نظتر
میگیرند .برای فائق آمدن بر این ضعف قدرت تفکی پایین
بایتد خروجتتی ایتن متتدلهتا قبتتل از استتفاده در تحقیقتتات
ریزمقیتتاسنوتتایی شتتوند ] .[53در تحقیتتق حاضتتر ،از متتدل
گردش عوومی جو HADGEM2 ،و متدل ریزمقیتاسنوتایی
 LARS-WGاستفاده شده است .از مشتهورترین متدلهتای
مولد دادههای تصادفی وضع هوا  LARS-WGاست که بترای
تولید مقادیر بارش ،تابش ،دماهای بیشتینه و کوینتۀ روزانته
در ی ایستگاه تحت شرایط اقلتیم حاضتر و آینتده بته کتار
متتیرود .ایتتن مولتتد بتتا استتتفاده از دادههتتای آبوهتتوایی
مشاهداتی در ی ایستگاه مفرو  ،پارامترهتای توزیتعهتای
احتواالتی متغیرهای آبوهوایی و نیز با دستیابی به رابطتۀ
بین آنها ،دادههای مربوط به دورۀ آینده را تولیتد متیکنتد.
درواقع ،هدف اصلی از کاربرد و ایجاد نتر افتزار LARS-WG
برای برطرف کردن محتدودیتهتای زنجیترۀ متارکف استت.
 LARS-WGبرای هر یت از متغیرهتای بیشتینه و کوینتۀ
دما ،بارش ،تابش خورشیدی (یا تعتداد ستاعتهتای آفتتابی)
توزیع نیوهتجربی جداگانهای در نظر میگیرد .از ویوگیهتای
مهم نسخۀ ششم  LARS-WGایتن استت کته ایتن ابتزار از
متدلهتتای  GCMموجتود در گتتروه متدلهتتای جفتتشتتده
 CMIP5و سناریوهای  RCPکه هیئت بینالدول تغییر اقلیم
سازمان ملتل متحتد ( )IPCCدر جدیتدترین گتزارش ختود
(گزارش پنجم) ارائه کرده است ،پشتیبانی میکند.
سناریوهای مطالعهشده

در این مطالعه از دو ستناریو استتفاده شتد .ستناریوی اول
 RCP 4.5است که توستط گتروه متدلستازی MiniCAM
طراحی شده است و در آن واداشت تابشی ناشی از گازهای
گلخانتتهای پتتس از ستتال  51۱۱در مقتتدار  4/1وات بتتر
مترمربع فتر متیشتود .بته تفتاوت بتین انتریی تابشتی
دریافتی از خورشتید و انتریی بازگشتتی بته جتو از ستطح
زمین ،واداشت تابشی میگویند .واداشت تابشی م بتت بته
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معنای ورودی بیشتتر انتریی تابشتی خورشتید نستبت بته
انریی بازگشتی از زمین است که موجب افزایش دمای کرۀ
زمین میشود .سناریوی دو  RCP 8.5است که توسط تیم
متتدلستتازی  MESSAGEدر مؤسس تۀ ب تینالوللتتی آنتتالیز
سیستتتمهتتای کتتاربردی  IIASAاتتتریش ارائتته شتتده کتته
مشخصۀ اصلی آن روند افزایشی غلظت گازهای گلخانتهای
است .طبق این سناریوی بسیار بدبینانه ،واداشت تابشی در
ستتال  51۱۱بتته مقتتدار  8/1وات بتتر مترمربتتع رستتیده و
هوچنتتان رونتتد افزایشتتی خواهتتد داشتتت .بتتدون اتختتاذ
سیاستهای کاهش گازهای گلخانهای و مقابله با پیامدهای
تغییر اقلیم ،آبوهوای کرۀ زمین در ختط ستیر ستناریوی
 RCP 8.5پیش خواهد رفت ].[7
فرایند تولید دادهها

در این تحقیق برای اجرای اولیتۀ متدل  LARS-WGابتتدا
دو فایل ورودی آماده شد که ی فایتل شتامل مشخصتات
نا  ،ارتفاع ،طول و عتر جغرافیتایی مربتوط بته ایستتگاه
مطالعهشده است .فایل دیگتر شتامل دادههتای هواشناستی
ورودی به مدل که از سال کم به زیاد مرتب شتده و شتامل
سال ،شوارۀ روز یولیوسی حداقل و حتداک ر دمتا ،بتارش و
ساعت آفتابی روزانه است .که در ایتن تحقیتق از دادههتای
روزانۀ ایستتگاه شتیرینآبتاد (جتدول  )1بتهعنتوان ورودی
استفاده شد به کو آنالیز مدل روی دادههتای ورودی دو
فایل به دست میآید :فایل اول شتامل خصوصتیات آمتاری
دادههای مشاهداتی مانند میانگین و انحراف معیتار بتارش،
دمای حداقل و حداک ر بهصورت ماهانه استت .فایتل دیگتر
دادههای پارامترهای استفادهشده توسط مدل LARS-WG
برای بازتولید دادههای مشتاهداتی استت .در مرحلتۀ آختر
تولیتتتد دادههتتتای هتتتوای ستتتاختگی از طریتتتق مولتتتد
( )GENERATORانجا میشود .برای این کار از فایلهای
پارامتر بهدستآمده از دادههای هواشناسی مشاهداتی طتی
فرایند واسنجی متدل ،بترای ایجتاد دادۀ هتوای ستاختگی
استفاده میشود .دادههای ساختگی را میتتوان بتر استاس
ی سناریوی تغییر اقلیم مشخص کته از اعوتال تغییترات
دما ،بارش و تابش خورشیدی مدلهتای جهتانی اقلتیم بته
فایل پارامترهای مدل  LARS-WGبه دست متیآینتد نیتز
تولید کرد .برای اینکه متدل قتادر بته بررستی پدیتدههتای
اقلیوی با فراوانتی کوتتر ماننتد خشت ستالی باشتد ،بایتد

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1041
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مقیاس زمانی دادههتای هتوای مشتاهداتی تتا حتد موکتن
طوالنی باشند ].[54
ج) مدلسازی بارش رواناب
درخت تصمیم

به طور کلی ،مدلهای ریاضی شتناختهشتدۀ بتارش روانتاب را
میتوان به دو گروه مدلهای دارای مبنای فیزیکی مانند متدل
هیدرولوییکی مفهومی و مدلهای دادهمحور ماننتد متدلهتای
درخت تصویم و شبکۀ عصتبی مصتنوعی تقستیم کترد ].[51
متتدل درختتت  M5بتتهمنظتتور پتتیشبینتتی دادههتتای پیوستتته
نخستینبار توسط کوینالن ] [56ارائه شد .این مدل ،به خالف
مدلهای درخت تصویم معوول که کالس یا ردههای گسسته
را بهعنوان خروجی ارائه میکنند ،ی مدل خطی چنتدمتغیره
را برای دادهها در هر گره از مدل درختتی متیستازد .تشتکیل
ساختار مدلهای درخت تصویمگیتری شتامل مراحتل ایجتاد
درختتت و هتترس کتتردن آن استتت ] .[57در مرحل تۀ ستتاختن
درخت ،از ی الگوریتم استنتاجی یا معیار تقستیم (انشتعاب)
برای تولید ی درخت تصویم استفاده میشود .معیار تقستیم
بتترای الگتتوریتم درختتت  M5ارزیتتابی انحتتراف معیتتار مقتتادیر
کالسی است که بهعنوان کویتی از خطا به ی گره میرسد و
کاهش مورد انتظار در این خطا را بهعنوان نتیجته آزمتون هتر
صفت در آن گتره محاستبه متیکنتد .کتاهش انحتراف معیتار
( ،)SDRاز رابطۀ  3به دست میآید:
()3

sd Ti 

Ti
T

SDR  sd T   

که در آن  ،Tبیانگر یکسری نوونههایی استت کته بته گتره
میرسد .بیانگر نوونههتایی استت کته  iامتین خروجتی
سری پتانسیلی را دارند و  sdانحراف معیار است .بته علتت
انشعاب دادههای قرارگرفتته در گترههتای فرزنتد ،انحتراف
معیار کوتری نسبت به گره متادر دارد و ختالصتتر استت.
پس از حداک رسازی توا انشعابهای موکن M5 ،صتفتی
را انتخاب میکند که کاهش مورد انتظتار را بیشتینه کنتد.
این تقسیم بیشتر ساختار شبهدرختتی بزرگتی را تشتکیل
میدهد که باعث بیشبرازش میشود .برای غلبه بر مستئلۀ
بیشبرازش ،درخت تصویم تشکیلشده بایتد هترس شتود.
این کار با جایگزینی ی درخت فرعی با یت بترا انجتا
میشود .بنتابراین ،مرحلتۀ دو در طراحتی متدل درختتی
شامل هرس کردن درخت رشد یافته و جایگزینی درختتان

فرعی با توابع رگرسیون خطتی استت .ایتن تکنیت متدل
درختی ،فضای پارامترهای ورودی را به نواحی یتا فضتاهای
کوچ تر تقسیم میکند و در هریت از آنهتا ،یت متدل
رگرسیون خطی برازش میدهد .پتس از بته دستت آمتدن
مدل خطی بهمنظور کوینه کردن خطای بتا حتذف کتردن
پارامترها ،سادهسازی مدل انجا میشتود .در متدل  M5از
ی جستوجتوی حریصتانه بترای حتذف متغیرهتایی کته
مشارکت کوی در مدل دارند ،استفاده میشتود .در بعضتی
مواقع هوۀ متغیرها حذف میشود و فقط ی مقتدار ثابتت
باقی میماند ].[58
مزایا درخت تصمیم







درخت تصویم پیشبینی خود را در قالب یکستری
قوانین توضیح میدهد ،در حالی که در شبکههتای
عصبی تنها پیشبینی بیان میشود و چگتونگی آن
در خود شبکه پنهان باقی متیمانتد .هوچنتین ،در
درخت تصویم به خالف شبکههای عصتبی لزومتی
ندارد که دادهها لزومام به صورت عددی باشند.
کار کردن با دادههای بزرا و پیچیده :درخت تصتویم
در عین سادگی میتواند با دادههای پیچیده بهراحتتی
کار کند و از روی آنها تصویم بسازد.
درخت تصویم نیاز بته محاستبات خیلتی پیچیتده
برای دستهبندی دادهها ندارد.
درخت تصویمگیری برای انتواع مختلتف دادههتای
پیوسته و ردهای قابل استفاده است ].[58

رگرسیون چندمتغیرۀ خطی

هدف از تحلیل رگرسیونی ،تغییر ی یا چند متغیر وابسته
با توجه به تغییر متغیر مستقل است که یکی از روشهتای
پرکاربرد در بین تکنی های آماری است و بهمنظور بررسی
و مدلسازی ارتباط بین متغیرها به کار میرود .در این نوع
تحلیتتل ،ورود متغیرهتتای مستتتقل معوتتوالم بتته ستته روش
همزمان ،گا بهگا و سلسلهمراتبی صورت میگیرد ].[59
شاخصهای خطا

در این پووهش از ریشۀ میتانگین مربعتات خطتا ()RMSE
(رابطۀ  )4و میانگین قدر مطلق خطا (( )MADرابطتۀ  )1و
ضریب تبیین و ضریب هوبستگی (رابطۀ  )6بتهمنظتور
تعیین کارایی دو متدل درختت تصتویم  M5و رگرستیون
خطی چندمتغیره استفاده شد.
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بحث و نتایج
بررسی روند پارامترهای دورۀ پایه

در این مطالعه بهمنظور بررستی رونتد تغییترات پارامترهتای
بارش و دما ،از آزمون من-کندال استفاده شد .شکل  5آمتارۀ
 Zکتته بتتهمنظتتور تشتتخیص رونتتد ب ته کتتار م تیرود را بتترای
پارامترهای دما ،بارش و دبی در دورۀ پایه را نشان میدهند.
با توجه بته نوتودار التف شتکل  ،5پتارامتر بتارش در فصتل
تابستان دارای روند معنتادار افزایشتی در ستطح  91درصتد
بوده و در سایر فصول فاقد روند معنادار افزایشی و یا کاهشی
است با توجه به اینکته رییتم بتارش در ایتن منطقته از نتوع
شبهمدیترانهای بوده و بیشتر حجتم بتارش در فصتول سترد
سال اتفا میافتد ،روند تغییترات بتارش در فصتل تابستتان
تأثیر زیادی بر بارش ساالنه ندارد و روند معناداری در بتارش
ساالنه وجود ندارد .پارامتر دمای متوسط دورۀ پایته (نوتودار
ب) نیز در فصتلهتای بهتار و تابستتان دارای رونتد معنتادار
افزایشی در سطح  91درصد و  99درصد است .بررسی رونتد
دبی پایه در نوودار ج بیانگر روند معنادار کاهشتی در فصتول
تابستان و پاییز هوچنین ،روند معنادار کاهشی ساالنه استت
که علت آن میتواند ناشی از کاهش رواناب به علت تبخیتر و
هوچنین ،کاهش ذخایر برفی ناشی از افزایش دما باشد.
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ارزیابی مدل LARS_WG

دادههای مورد نیاز برای تغییر اقلیم این منطقه توسط مدل
 LARS-WGکه شامل حداقل دما ،حتداک ر دمتا ،بتارش و
ساعت آفتابی بهصورت روزانته طتی دورۀ آمتاری  5۱ستاله
(1991ت  )5۱11از ایستتگاه شتیرینآبتاد اختذ شتد .بترای
بررسی توانایی مدل در تولید داده در دورههتای آتتی بایتد
دادههای محاسباتی توسط مدل و دادههتای مشتاهداتی در
ایستگاه مورد مطالعه با هم مقایسه شتوند .بترای ایتن کتار
ابتدا از فایل  tstکه حاوی نتای مقایسۀ خصوصیات آمتاری
دادههای مشاهداتی با دادههای شتبیهستازیشتده استت و
مدل تولید کرده است شامل میانگین داده پایه و تولیتدی،
انحتتراف معیتتار داده پایتته و تولیتتدی ،آزمتتون مقایستتۀ
میانگینها را بررسی کرد .جتدولهتای  5تتا  4نتتای روی
پارامترهای بارش ،دمای حداقل و دمتای حتداک ر را نشتان
میدهد.
با توجه به نتای بهدستتآمتده توستط فایتل  tstمتدل
 LARS-WGانحراف معیار دادههای دمای حداقل و دمتای
حداک ر حول عدد ی است که نشاندهنتدۀ کتارایی بهتتر
مدل برای ایتن پارامترهتا استت .هوچنتین ،نتتای آزمتون
مقایسۀ میانگینها بر استاس مقتدار  P-VALUEحاصتل از
آزمون  tبرای دادههتای مشتاهداتی و دادههتای تولیدشتده
توسط مدل بیانگر این است که در سطح  1درصد ،اختالف
معنادار میان دادههای شبیهسازیشده و مشتاهداتی وجتود
ندارد .با توجه به نتای جدولهای یادشده متیتتوان گفتت
که هیچگونه تفاوت معناداری بین میانگین دادههای بتارش
و دمای تولیدشده توسط مدل و دادههای مشاهداتی ،وجود
ندارد و مدل  LARS_WGدقت قابل قبولی در شبیهسازی
میانگینهای دما و بارش را دارد.

شکل  .2آمارۀ  Zبرای تشخیص روند بارش (نمودار الف) ،دما (نمودار ب) و دبی (نمودار ج) دورۀ پایه 1996ـ 2416

1041  بهار،1  شمارۀ،9  دورۀ،اکوهیدرولوژی
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) درجۀ سانتیگراد2416 ـ1996(  مقایسۀ دمای حداکثر مشاهداتی و تولیدشده توسط مدل دورۀ آماری.2 جدول
P value f

f

P value t

t

Sd
generate

Mean
generate

Sd observation

Mean
observation

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

1/8
4
6
3/5
5/8
1
6/8
6/8
1/9
6/5
1/8
7/1

۱/3
۱/7
۱/5
۱/7
۱/8
۱/1
۱/9
۱/5
۱/5
۱/3
۱/8
۱/8

1
-۱/4
1/1
-۱/4
-۱/1
1/6
۱/1
1/5
1/1
۱/9
۱/1
۱/1

1
1/1
1/5
1/5
1
۱/8
۱/8
۱/7
۱/6
۱/7
1
1/1

9/8
1۱/9
14/5
18/1
53/3
56/6
59
59/1
56/3
55/1
16/1
11/5

5/1
5/5
5/9
5/1
1/6
1/8
5/5
1/9
1/6
1/9
5/4
3/5

1۱/3
1۱/7
14/8
18/3
53/5
51/5
58/9
3۱
56/7
55/1
16/5
11/3

ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

) درجۀ سانتیگراد2416 ـ1996(  مقایسۀ دمای حداقل مشاهداتی و تولیدشده توسط مدل دورۀ آماری.6 جدول
P value f

f

P value t

t

Sd
generate

Mean
generate

Sd
observation

Mean
observation

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

9
6/5
8/5
6
6
14
8/7
8/8
1/5
11/1
4
1/5

۱/1
۱/1
۱/5
۱/1
۱/7
۱/3
۱/4
۱/5
۱/7
۱/1
1
۱/8

۱/1
۱/6
1/1
-1/1
-۱/3
۱/8
-۱/8
-1/3
-۱/3
۱/6
۱
۱/1

۱/6
۱/8
۱/6
۱/6
۱/4
۱/4
۱/3
۱/3
۱/3
۱/4
۱/6
۱/8

۱/1
۱/8
3/8
7/1
11/9
11
17/8
18/3
11/3
1۱/8
6
1/9

5
5
1/7
1/1
1
1/1
۱/9
1
۱/8
1/1
1/5
1/9

۱/7
1
4/5
7/1
11/8
11/5
17/6
18
11/5
11
1/9
5

ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

) میلیمتر2416 ـ1996(  مقایسۀ بارش مشاهداتی و تولیدشده توسط مدل دورۀ آماری.0 جدول
P value f

f

P value t

t

Sd generate

Mean
generate

Sd observation

Mean
observation

۱/7
۱/3
۱/4
۱/9
۱/4
۱/1
۱
۱/3
۱/8
۱/1
۱/8
۱/5

1/5
1/4
1/4
1
1/4
1/8
5
1/1
1
1/5
1/1
1/7

۱/7
۱/3
۱/9
۱/4
۱/4
۱/5
۱/6
۱/6
۱/8
۱/6
۱/8
۱/7

-۱/3
۱/9
۱
-۱/7
-۱/7
-1/3
۱/1
-۱/1
-۱/5
-۱/4
۱/1
۱/3

59/8
33/7
31/7
31/5
56/8
37/7
54/4
38/7
1۱/6
43/3
39/5
31/8

6۱/6
67/7
86
67
44/8
41/8
53
4۱/1
6۱
6۱/1
76
18/1

57/5
4۱/6
59/4
3۱/3
55/7
57/7
31/3
31
15/4
48/3
37/1
57

17/6
77/5
86/1
6۱/1
39
58/6
57/5
31/4
17/5
14/3
77/7
61/7

ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
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بین  ۱/1تا  1درجتۀ ستانتیگتراد افتزایش متییابتد؛ ایتن
افزایش دما در ماههای مختلتف متفتاوت استت .بیشتترین
افزایش دما مربوط به سناریوی  RCP 8.5در دمای حداک ر
ماه آگوست و سستامبر در دورۀ آینتده دور ()5۱8۱-5۱61
است .هوچنین ،کوترین افزایش دما مربتوط بته ستناریوی
 RCP 4.5دسامبر در دورۀ 5۱51ت  5۱4۱است .تغییترات
متوسط بارش از ی الگتوی افزایشتی و یتا کاهشتی ثابتت
پیروی نویکنتد و میتزان افتزایش بتارش در فصتل پتاییز
مشهودتر است.

مقایسۀ تغییرات پارامترهای بارش ،دمای حداقل و دمـای
حداکثر طی دورههای آتی با دورۀ پایه

بهمنظور مقایسۀ دادههای بارش و دما در دورههتای آینتده،
تغییرات دادههای بارش و دمای ریزمقیاسشده توسط مدل
 LARS_WGطی دورههای آتی بهصورت میتانگین ماهانتۀ
بلندمدت ( 5۱ستال) نستبت بته دادههتای پایته (1991تت
 )5۱11در شکلهای  3تا  1آورده شده است .با توجته بته
اشکال دمای حداک ر و دمای حداقل در ستناریوهای RCP
 4.5و  RCP 8.5طی هر  3دورۀ آیندۀ نزدی  ،میانی و دور

شکل  .6نمودارهای الف ،ب و ج به ترتیب تفاوت میانگین پارامترهای دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش دورۀ 2421ـ  2404نسبت به
دوره پایه

شکل  .0نمودارهای الف ،ب و ج بهترتیب تفاوت میانگین پارامترهای دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش دورۀ 2401ـ  2474نسبت به
دورۀ پایه

تحلیل نتایج مدلسازی بارش رواناب

در این مرحله مدلسازی بارش رواناب با استتفاده از متدل
درخت تصویم  M5و رگرسیون خطتی چنتدمتغیره انجتا
شد .بهمنظور بررسی کارایی  5مدل یادشتده بتا توجته بته
خروجی مدلها مشتاهده متیشتود کته متدل  M5روانتاب
ماهانه را بر اساس میانگین بارش و دمای ماهانه بتا ضتریب
تبیین  76درصد (ضتریب هوبستتگی  87درصتد) بترآورد

میکند و دارای ضریب تبیین بیشتری نسبت به رگرسیون
خطی چنتدمتغیره بتا ضتریب تبیتین  1۱درصتد (ضتریب
هوبستگی  7۱درصد) است (شکل  .)6هوچنین ،بتا توجته
به جدول  1شاخصهای خطا در مدل درخت تصویم کوتر
از متتدل رگرستتیون خطتتی چنتتدمتغیره استتت .درنتیجتته،
بهمنظور مدلسازی بارش -روانتاب متدل درختت تصتویم
 M5انتخاب شد.
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شکل  .6نمودارهای الف ،ب و ج بهترتیب میانگین پارامترهای دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش دورۀ 2471ـ  2464نسبت به دورۀ پایه

شکل  .7نمودارهای همبستگی میان دبی مشاهداتی و دبی محاسباتی به روش درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره
جدول  .6نتایج پارامترهای آماری حاصل از مقایسۀ مقادیر واقعی و تولیدشده
شاخص خطا
⁄

RMSE

⁄

MAE

مدل درخت تصمیم

رگرسیون خطی چند متغیره

۱/19
۱/34

۱/85
۱/11

مدلسازی بارش رواناب در شرایط تغییر اقلیم
در ایتتن مرحلتته بتتا استتتفاده از متتدل درختتت تصتتویم M5

خروجتیهتای کوچت مقیتاسشتده ستناریوهای  RCP 4.5و
 RCP 8.5بتترای ستته دورۀ زمتتانی (-5۱6۱( ،)5۱51-5۱4۱
 )5۱41و ( )5۱8۱-5۱61دب تی جریتتان در ایستتتگاه زرینگتتل
پیشبینی شد .به اینمنظور ،ابتدا رابطۀ میان بارش و دبتی بتا
کو دادههتای مشتاهداتی بتارش دمتا و دبتی توستط روش

درخت تصویم به کو نر افزار  Rapidminerبه دستت آمتد.
ستتتسس ،ایتتتن رابطتتته بتتتر دادههتتتای بتتتارش و دمتتتای
کوچ مقیاسشده سناریوهای  RCP 4.5و  RCP 8.5طی سه
دورۀ زمانی اعوال شد و دبی برای سالهتای آتتی پتیشبینتی
شد .رابطۀ  7بیانگر رابطۀ بهدستآمتده توستط متدل درختت
تصویم است که در آن  Rو  Tبهترتیتب پارامترهتای بتارش و
دما با تأخیر ی تا پن گا زمانی هستند.
M5 model tree
T3<= 9.272: LM1
T3> 9.272
{

()7

LM1:
Q= 0.1*R + 0.001*R1-0.16*T1-0.024*T3-0.001*R4+0.004*T5+4.71
LM2:
Q= -0.024*T+0.0008*R1-0.01*T3-0.0006*R4-0.002*T5+1.72
LM3:
Q= 0.002*R-0.003*T+0.0008*R1-0.01*T3-0.0006*R4+0.0001*T5+0.97
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برای مقایسۀ تغییرات جریتان نستبت دورۀ پایته ،دبتی
شبیهسازیشده برای هر سته دوره و هتر دو ستناریو بترای

ایستگاه زرینگل بهصورت میانگین ماهانه در شکلهتای 7
تا  9آورده شده است.

شکل  .6دبی میانگین ایستگاه شیرینآباد سناریوهای RCP

شکل  .6دبی میانگین ایستگاه شیرینآباد سناریوهای  RCP 4.5و
 RCP 8.5دورۀ 2401ـ 2474

 4.5و  RCP 8.5دورۀ 2421ـ 2404

شکل  .9دبی میانگین ایستگاه شیرینآباد سناریوهای  RCP 4.5و  RCP 8.5دورۀ 2471ـ 2464

با توجه به شکلهای  9 -7میتتوان پتی بترد دبتی در
سناریوهای  RCP 4.5و  RCP 8.5و طی هر  3دوره کاهش
مییابد .هوچنین ،در فصول سرد سال کاهش دبتی بیشتتر
بوده و در ماه مارس بیشتترین کتاهش دبتی در ستناریوی
 RCP 8.5در آیندۀ دور اتفا میافتد.
بررسی تغییرات دبی در دورههای اقلیمی آینده بر اسا
نتایج خروجی مدل گردش عمومی جو HADGEM2

متدل

پس از تهیۀ رابطۀ بین بارش و دما با رواناب به کو
درخت تصتویم  ،M5نتتای خروجتی متدل HADGEM2
شامل دما و بارش ماهانته تحتت دو ستناریوی  RCP 4.5و
 RCP 8.5وارد مدل درخت تصویم  M5شد و رواناب برای

دورههای اقلیوتی نزدیت  ،میتانی و دور تحتت دو ستناریو
محاستتبه ش تد .جتتدوله تای 6و  7بیتتانگر آزمتتون مقایس تۀ
میانگینها میان دبی مشاهداتی و دبی متدل استت .نتتای
آزمتتون مقایس تۀ میتتانگینهتتا بتتین ستتری دادههتتای دبتتی
مشاهداتی و پیشبینتیشتده توستط متدل  M5بتر استاس
خروجی متدل  LARS_WGنشتان متیدهتد در متاههتای
یانویتته ،فوریتته و متتارس در هتتر  5ستتناریو قتتدر مطلتتق t
محاسبهشده بزراتر از مقدار  tبحرانی در سطح اطوینتان
 91درصد استت .بنتابراین ،فتر برابتری میتانگینهتا بته
احتوال  91درصد مورد تأیید است ،اما در سایر ماهها ایتن
اختالف معنادار بوده که بیانگر تغییر اقلیم در منطقه است.
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جدول  .7مقایسه میانگین پارامتر دبی در مقیا
ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

RCP 4.5 2021-2040
آمارۀ t

P-Value

3/17
4
5/1
۱/17
-۱/75
۱/81
-۱/79
1/36
۱/89
1/44
۱/61
-۱/13

۱/۱۱1
۱
۱/۱1
۱/17
۱/47
۱/41
۱/43
۱/17
۱/37
۱/11
۱/14
۱/89

RCP 4.5 2041-2060
آمارۀ t

P-Value

3/13
4
5/17
۱/9
-۱/31
1/31
1/91
1/13
۱/74
1/55
۱/5
-۱/11

جدول  .6مقایسۀ میانگین پارامتر دبی در مقیا
ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

RCP 8.5 2021-2040
آمارۀ t

P-Value

3/9
3/8
5/48
۱/65
-۱/37
1/۱6
۱/41
1/35
۱/63
1/4
۱/9
۱/19

۱
۱
۱/۱1
۱/13
۱/7
۱/3
۱/67
۱/5
۱/15
۱/16
۱/37
۱/84

ماهانۀ ( RCP 4.5مترمکعب بر ثانیه)

۱/۱۱1
۱
۱/۱1
۱/36
۱/71
۱/19
۱/۱6
۱/13
۱/41
۱/53
۱/84
۱/6

3/91
4/37
4
1/31
۱/18
1/17
5/18
1/67
1/31
5
1/55
۱/38

۱
۱
۱
۱/18
۱/16
۱/15
۱/۱1
۱/1
۱/18
۱/۱1
۱/55
۱/7

ماهانۀ ( RCP 8.5مترمکعب بر ثانیه)

RCP 8.5 2041-2060
آمارۀ t

P-Value

3/8
4/19
3/5
۱/95
-۱/۱4
1/11
5/68
1/77
1/4
1/9
1/5
۱/31

RCP 4.5 2061-2080
آماره t

P-Value

۱
۱
۱
۱/36
۱/96
۱/13
۱/۱1
۱/۱8
۱/16
۱/۱6
۱/55
۱/75

RCP 8.5 2061-2080
آماره t

P-Value

4
4/9
1
5/1
1/88
5/11
4
1/9
1/83
5/1
1/8
۱/88

۱
۱
۱
۱/۱1
۱/۱6
۱/۱3
۱
۱/۱1
۱/۱7
۱/۱1
۱/۱7
۱/38

بحث و نتیجهگیری
در این پووهش جریان آیندۀ حوضۀ زرینگتل در سته افتق
زمتتانی  5۱4۱ ،5۱5۱و  5۱8۱بتتا بتتهکتتارگیتتری متتدل
 HADGEM2و ستناریوهای  RCP 4.5و  RCP 8.5توستط
مدل درختت تصتویم بتهعنتوان یکتی از روشهتای نتوین
محاسباتی مدلسازی بارش-روانتاب کته کتارایی بیشتتری
نسبت به روش رگرسیون چندمتغیره داشت ،شتبیهستازی
شد .مهمترین یافتههای این تحقیق به شرح زیر است.
 تجزیهوتحلیل آزمون روند در دورۀ پایته نشتان داد
پارامتر بارش در فصل تابستان و دما در فصول بهار

و تابستان روند معنادار افزایشتی داشتتند کته ایتن
موضوع با نتای تحقیقات قاسوی و هوکتاران ][3۱
در بررسی روند تغییترات بتارش و دمتا در شترایط
تغییر اقلیم تطابق داشت .هوچنین ،دبی منطقه در
فصول تابستان و پاییز و نیتز در بتازۀ ستاالنه رونتد
کاهشی معنادار دارد.
 نتتتای خروج تی متتدل  LARS_WGدر پ تیشبینتتی
بارش و دما تحت سناریوهای مختلف بر اساس نتای
مدل گتردش عوتومی جتو  HADGEM2نشتان داد
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نخستتتت متتتدل الرس توانتتتایی قابتتتل قبتتتولی در
شبیهسازی بارش و دما دارد .هوچنین ،با توجته بته
مقتتادیر انحتتراف معیتتار ،متتدل  LARS_WGدقتتت
زیادی در شبیهستازی پارامترهتای دمتای حتداقل و
دمای حداک ر داشت که این موضتوع بتا یافتتههتای
بابائیتتان و نجفتی نی ت ] [6تطتتابق داشتتت .دو  ،در
دورههای آتی تحت سناریوهای مختلف مقادیر بارش
ماهانه تغییرات افزایشی و یا کاهشی ثابتی ندارد ،امتا
منطقتته در توتتامی ستتناریوهای دورههتتای آتتتی در
توامی ماهها با افزایش دما نسبت به دورۀ پایه هوراه
خواهد شد ،بته طتوری کته دمتای ستاالنه بته طتور
میانگین حدود  ۱/1درجۀ ستانتیگتراد تتا  1درجتۀ
سانتیگراد افزایش خواهتد یافتت .هوچنتین میتزان
افتتزایش دمتتا در دورۀ 5۱61ت ت  5۱8۱در ستتناریوی
 RCP 8.5بیشتر از دورههای دیگتر استت ،درنتیجته
دورههای اقلیوی دور گر تر خواهد بود ] 7و .]8
 نتای مدلسازی آماری بارش -رواناب نشان داد بتا
استتتفاده از  5متتدل درختتت تصتتویم و رگرستتیون
خطی چندمتغیره مدل رگرسیون درختت تصتویم
میتواند رواناب ماهانه را بر اساس بتارش ماهانته و
میتتانگین ماهانتتۀ دمتتا بتتا گتتا هتتای تتتأخیری بتتا
هوبستتتگی بتیش از  87درصتتد بتترآورد کنتتد و در
مقایسه با روش رگرسیون خطی چندمتغیره دقتت
بیشتری در شبیهسازی داشت که ایتن موضتوع بتا
مطالعات قربانی و هوکاران ] [17تطابق دارد.
 مطابق پیشبینیها با فر رخداد تغییتر اقلتیم در
هر دو سناریو بته دلیتل افتزایش دمتا در منطقته و
افزایش تبخیتر -تعتر از ستطح حوضته بتا وجتود
تغییرات ناچیز بارش در دورههتای اقلیوتی آینتده،
دبی رودخانۀ زرینگل کاهش مییابد ،به طوری که
میتتانگین دبتتی ستتاالنه در دورۀ اقلتتیم نزدی ت 51
درصد و در دورۀ میانی  58درصد و در دورۀ اقلتیم
دور  41درصد کاهش مییابد و میزان کاهش دبتی
در ستناریوی  RCP 8.5بیشتتر از ستناریوی RCP
 4.5برآورد شد .هوچنین ،بیشترین کاهش دبی در
ماه مارس رخ خواهد داد.
 بر استاس نتتای حاصتل از تحقیتق ،موضتوع رختداد
تغییتترات اقلیوتتی و تشتتدید آن در ستتالهتتای آت تی،
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اجتنابناپذیر است .تغییر در الگوهای بارش به لحتا
زمانی و مکانی ،میانگین رواناب درازمدت رودخانتههتا
را متأثر کرده است .هوچنین ،افزایش میانگین دمتای
ماهانه و ساالنه ،افتزایش تبخیتر را بته دنبتال خواهتد
داشت که اثترات آن در متدیریت منتابع آب و بختش
کشاورزی در آینده چشوگیر خواهد بود.
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