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  چکیده
برف در منطقه و  عوامل اقلیمی از جمله بارش، دماپیش رفت شهر نشینی و افزایش گازهای گلخانه ای سبب تغییراتی در 

. لذا مطالعه تغییرات اقلیم و که این خود سبب افزایش طول دوره خشکسالی در کره زمین ازجمله ایران گردیده گشته

امری ضروری است. در این پژوهش سعی گردید با استفاده از مدل هیدرولوژیکی تاثیر آن بر میزان رواناب در منطقه 

SWAT ه حال شبیه سازی و کالیبراسیون آن توسط الگوریتم وضعیت و رفتار جریان را در بازSUFI2  در محیط

SWAT CUP نتایح خوبی استخراج شد. در گام دوم در نش ساتکلیف و همبستگی  انجام گردید و براساس ضرایب

 تحت سناریو MIROC5 و HADGEM2 جهت بررسی تغییر اقلیم و میزان جریان تحت تاثیر آن از مدل های اقلیمی

RCP2.6  ،RCP4.5  وRCP8.5  بیانگر کاهش  آینده میزان بارش تحتاستفاده شد و در آخر بررسی رفتار جریان

 . بوده است 2202 تا 2202و  2202تا  2202 ، 2202تا  2222 دبی در بازه

 

 SWAT  ،SWAT CUP  ،HADGEM2تغییر اقلیم، گاز گلخانه ای،  كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
مناطق کم و حتی بدون بارش در   یبارندگ یدادهای، رو(IPCC) میاقل رییتغ یدولتنیب ئتیه ات و اطالعیهبراساس مطالع

 یا، خسارات و تلفات نگران کنندهرو نی. از اشودیو طوفان م یامر منجر به خشکسال نی. اباشندیم درحال شدت گرفتنجهان 

 بر ییوهواآب راتییتغ راتیتأث و وهایسنار( به بررسی 2222و همکاران )جوانژاد  . [1] کندیوارد م یو اموال عموم یبه زندگ

 برف پوشش وها خچالی ذوب شرفتیپ رایز است، یطیمح ستیز مهم مسئله کی وهواآب راتییتغپرداختند.  برف ذوب رواناب

 پوشش در یاحتمال راتییتغ یبایارز و وهوا،آب راتییتغ بینیپیش یساز مدل قیتحق نیا از هدف. است حساس اوضاع رییتغ به

 خوشه مدل سه. بود رود ندهیزا رودخانه حوضه یمورد مطالعه در میاقل رییتغ مختلف یوهایسنار تحت برف ذوب رواناب و برف

 و RCP 8.5، 4.5 یوهایسنار تحت( CSIRO-MK3.6.0 و NorESM1-M، IPSL-CM5A-LR) وهواآب رییتغ یبرا یا

 چهار یبرا ویسنار سه هر یبرا بارش و دما. شد استفاده حوضه یدما و بارش زانیم بر ییوهواآب راتیتأث یبررس یبرا 2.6

 یبرا نیهمچن MODIS (MOD10A1). شد نییتع 2202-2201 و 2202-2201 ،2231-2202 ،2232-2221 دوره

 یبرا بارش و دما برف، از هدیپوش منطقه نیب رابطه از. شد استفاده بارش و دما یهاداده از استفاده با برف پوشش یبررس

 شامل SRM یکیدرولوژیه مدل کی نده،یآ در برف ذوب رواناب یساز مدل یبرا. شد استفاده ندهیآ برف پوشش بینیپیش

 کاهش و دما، شیافزا به منجر RCP حالت سه هر که داد نشان جینتا. شد استفاده برف پوشش و دما بارش، یورود یهاداده

 داد نشان( 2220 مه تا 1792 نوامبر) مشاهده دوره کل در برف ذوب رواناب مورد در قاتیتحق. شودمی برف پوشش و بارش
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 مذاب آب سهم. شودمی دیتول زمستان در برف ذوب رواناب حداکثر. شودمی حاصل برف ذوب از ساالنه یهارواناب شتریب که

 میتصم در آب ریمد به تواندمی مطالعه نیا جینتا. است شده زده نیتخم درصد 03 و 30 بیترت به بهار و زییپا یهارواناب در

 SWAT-ANN از استفاده با رواناب بینیپیش( به 2222لو و همکاران ) .[2]کند کمک ندهیآ در آب نیتأم یبرا بهتر یریگ

 یبرا فراتوره کی از افتهیبهبود مدل کی و ANN و SWAT یهامدل از مطالعه، نیا دری پرداختند. مورد مطالعه: شده نهیبه

 نهیبه تمیالگور افتهی جهش مدل اساس بر یساز نهیبه روش. است شده استفاده شده داده حیتوض یکاست حل در استفاده

 زده نیتخم رواناب اول،. دهدمی شیافزا را انتظار مورد جینتا ANN شبکه در خطا کاهش با که است( MWOA) نهنگ یساز

 استفاده یسنج اعتبار و ونیبراسیکال مدل یبرا ساله 32 یآمار یهاداده از ظور،من نیا یبرا ،SWAT مدل توسط شده

 MLP / MWOA تمیالگور از و شودمی یابیارز و شده منتقل ANN به یورود عنوان به شده سازیشبیه رواناب. شودمی

 خیزیسیل بندیپژوهشی به اولویت ( در1370پرویزی و طالبی )  .[3]شودمی استفاده شده بینیپیش رواناب دقت بهبود یبرا

 بینیپیش در SWAT مدل کارایی بررسی تحقیق، این در اصلی پرداختد. هدف SWAT مدل از استفاده با هازیر حوضه

 برای و شودمی اجرا SWAT مدل ابتدا منظور این برای. باشدمی خیزیسیل نظر از هازیر حوضه بندیاولویت و سیالب

 اعتبار به اقدام مطالعاتی منطقه در مدل شدن بهینه و واسنجی اتمام از بعد. شودمی استفاده SUFI2 امهبرن از مدل واسنجی

 مدل در( NS) ساتکلیف-نش ضریب و bR2, R2 آماری هایشاخص از نتایج وتحلیلتجزیه جهت و نموده مدل سنجی

SWAT منحنی شمار. گرددمی استفاده (CN2 )توانمی دلیل همین به است، رواناب بر حساس پارامتر ترینمهم عنوان به 

 تغییر و SWAT مدل اجرای از حاصل نتایج به توجه با سپس. نمود بررسی هازیر حوضه خیزیسیل بر را پارامتر این تأثیر

CN [0]گیردمی صورت هاآن بندیاولویت ها،زیر حوضه از هریک برای. 

 مواد و روش انجام كار-2

 مورد مطالعهمنطقه  -2-1       

های حوضه الوند است که از نظر تقسیم بندی سیاسی در محدوده استان کرمانشاه حوضه آبریز پل شاه یکی از زیرحوضه  

هکتار در  90003های اسالم آباد غرب، گیالن غرب و سرپلذهاب( واقع گردیده است. این حوضه با مساحت ) شهرستان

طول شرقی واقع  32⁰ 00′ 00″ – 30⁰ 20′ 00″عرض شمالی و  00⁰ 07′ 33″ – 09⁰ 17′ 30″مختصات جغرافیایی 

 (1شکل) مطابق گردیده است

 

 . نقشه موقعیت منطقه مور مطالعه1شکل
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طبقه بندی اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه، باتوجه به میزان متوسط حداکثر دما در گرم ترین ماه سال برحسب درجه 

ورد مطالعاتی براساس آمار ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه محاسبه گردید و همچنین متوسط برای منطقه م 270522کلوین برابر 

میلی متر 009520استخراج شد. میزان بارش ساالنه نیز برابر   290حداقل دما در سردترین ماه سال برحسب درجه کلوین برابر 

 . بودن اقلیم منطقه بوده استدل مرطوب و معت که بیانگربرای طول دوره آماری شبیه سازی استخراج گردید 

 SWAT مدل یمعرف. 2-2          

است.  وستهیپ یمدل یو از نظر زمان یعیتوز مهین ییفضا اسیمحور، به لحاظ مق ندفرآی هایمدل از ایمدل نمونه نیا

 طبقات هایباشد که از روی هم گذاری نقشه( میHRU) کیدرولوژیمدل، واحد واکنش ه نیواحد کاری در ا نیکوچکتر

( 1، بر پایه بیالن آبی )رابطهSWATسازی چرخه هیدرولوژیک در مدل شبیه. شود حاصل می یخاك و کاربری اراض ب،شی

 .گیردصورت می

(1                               )  

مقدار  Rday متر(،)میلیمقدار اولیه آب در خاك  SW0 متر(، مقدار نهایی آب در خاك )میلی SWt:در رابطه فوق

ام  iمقدار تبخیر و تعرق در روز  Eaمتر(، ام )میلی iمقدار رواناب سطحی در روز   Qsurfمتر(، ام )میلی iبارندگی در روز 

مقدار جریان برگشتی  Qgwشود و ام از پروفیل خاك به ناحیه غیر اشباع وارد می iمقدار آبی که در روز  Wseepمتر(، )میلی

 ام است.  iمتر( در روز )میلی

 . برآورد داده اقلیمی آینده )بارش و دما(3-2     

در این پژوهش در جهت برآورد بارش و دما ایستگاه های منتخب حوضه در جهت استخراج تغییرات جریان در شبکه 

که شامل  GCM5می جو و بهره گیری از مدل های اقلیمی گردش عمو  larsWG6آبراهه نیازمند به کارگیری از نرم افزار 

تاثیر بسزایی در ریزمقیاس   GCMو سایر میباشد، از آنجایی که انتخاب مدل های MIROC5و  HADGEM2های مدل

های مشاهداتی با سری زمانی مشترك میان داده ( ایستگاه2210تا  1770نمایی داشته، با در نظر گرفتن سری زمانی پایه )

آن مدلی که بیشترین  IPSL_CM5A_MRو  HADGEM2  ،MIROC5  ،EC-EARTH  ،Can Esm2های مدل های 

های مشاهداتی برخوردار بوده است به عنوان بهترین مدل اقلیمی انتخاب شده های ایستگاهانطباق در پارامتر اقلیمی با داده

و داده های اقلیمی مشاهداتی در دوره پایه، داده  LARS-WG6. سپس با بهره گیری از نرم افزار (2( و )1جداول)مطابق  است

عامل تغییرات در دوره ارزیابی نسبت به دوره پایه، داده اقلیمی تولید گردیده و برای هر متغیراقلیمی در  GCMخروجی مدل 

 استفاده گردید.  2202تا  2221هر ایستگاه نسبت به پیش بینی داده اقلیمی در دوره های 

نسبت به آمار ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی براساس مولفه  CMIP5زیابی مدل گردش عمومی جو . نتایج ار1جدول 

 دما

 HADGEM2 MIROC5 EC-EARTH Can Esm2 IPSL_CM5A_MR معیار ارزیابی ایستگاه

 کرمانشاه

RMSE 1502 157 2530 350 352 

R2 2579 2570 2571 2509 2507 

NRMSE 0% 950% 750% 1150% 11% 

 0 0 3 2 1 رتبه

 



 

 0 

نسبت به آمار ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی براساس مولفه  CMIP5. نتایج ارزیابی مدل گردش عمومی جو 2جدول 

 بارش

 HADGEM2 MIROC5 EC-EARTH Can Esm2 IPSL_CM5A_MR معیار ارزیابی ایستگاه

 کرمانشاه

RMSE 2502 2500 2597 2572 2571 

R2 2571 2507 2509 2500 2500 

NRMSE 9% 951% 950% 957% 950% 

 0 0 3 2 1 رتبه

 RMSE 350 352 350 052 0522 

 گیالنغرب

R2 2571 2570 257 2500 2507 

NRMSE 950% 0% 750% 1150% 11% 

 0 0 3 1 2 رتبه

 RMSE 2500 2500 2507 2502 2501 

 سرپل ذهاب

R2 2571 2507 2509 2500 2500 

NRMSE 9% 951% 950% 950% 950% 

 0 3 0 1 2 رتبه

 اسالم آباد غرب
RMSE 2507 3501 050 050 050 

R2 2570 2507 2501 2597 2593 

 NRMSE 0% 952% 050% 751% 1150% 

 0 3 0 2 1 رتبه 

 

 و مدل های تغییر اقلیم swat. نتایج ارزیابی مدلهای 4-2

  SWAT مدل یواسنج. 1-4-2

به  SWAT_ CUP که در قالب نرم افزار  SUFI2برنامه ورت دستی و یا با استفاده از به دو ص SWATواسنجی مدل 

 SUFI2واسنجی مدل بصورت ماهانه و با استفاده از برنامه این پژوهش در پذیر است. امکان لینک شده است  SWATمدل

ه این پارامترها به همراه محدوده مجاز پارامتر در تولید رواناب حوضه آبریز موثر شناخته شد ک 10انجام گردید. در ابتدا 

ماهانه برای واسنجی مدل استفاده (، دبی 2220تا  1770ساله اندازه گیری شده ) 19آمار به مدل وارد گردید.  هاآنتغییرات 

 ارائه میگردد. ( 3)نتایج ارزیابی به صورت جدول شد، 

 . ارزیابی كارایی مدل در مرحله واسنجی3جدول 

 مقدار مشخصه معیار ارزیابی

 بخش()رضایت NS 97,2 ساتکلیف-ضریب ناش

 R2 90,2 ضریب تبیین

 Br2 91,2 ضریب تعیین وزنی

 



 

 0 

 SWAT. اعتبارسنجی مدل 2-4-2

بعد از مرحله واسنجی مدل، ارزیابی مدل نیز نتایج قابل قبولی را در پی داشت. در این مرحله با توجه به پارامترهای 

( اقدام به شبیه سازی جریان 2212-2210برای منطقه مطالعاتی، با استفاده از باقی مانده آمار )کالیبراسیون بهینه شده 

 ارائه شده است.  (0نهایی اعتبارسنجی مدل در جدول ) رودخانه شده و این نتایج به عنوان نتایج

 . ارزیابی نهایی كارایی مدل بعد از اعتبار سنجی4لجدو

 مقدار مشخصه معیار ارزیابی

ساتکلیف-یب ناشضر  NS 01,2بخش()رضایت 

 R2 91,2 ضریب تبیین

 Br2 09,2 ضریب تعیین وزنی

 

 جهت تولید داده های اقلیمی آینده LARS-WGتحلیل خروجی مدل .5-2

 HADGEM2هریک از این ارزیابی ها تحت سناریوهای مختلف انتشار مدل های اقلیمی برتر منطقه که شامل

و میزان تغییرات در منطقه نسبت به دوره آتی مشخص شده است. در ادامه باتوجه به هدف  بوده صورت گرفته MIROC5و

دمای  بارش و با بررسی تغییراتدر جهت ارزیابی توانایی مدل در شبیه سازی داده های هواشناسی مطالعه  این پژوهش 

 RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP8.5ریو تحت سه سنا 2202تا2201، 220تا2201، 2202تا2221های متوسط ماهانه در طی سال

ایستگاه باران سنجی گیالنغرب، سرپل ذهاب و  3الزم به ذکر است  که در این پژوهش از داده های اقلیمی .است صورت گرفته

در جهت بررسی رفتار جریان تحت تغییر دو . ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه بهره گرفته شده است 1اسالم آباد استفاده شده و 

پس از کالیبراسیون و صحت سنجی مدلهای مذکور و ریزمقیاس نمایی داده های  MIROC5 و HADGEM2می مدل اقلی

بیشترین  HADGEM2اقلیمی آینده نوبت به استخراج رواناب تحت هر یک از مدل ها و سناریوهای انتشار گردید. در حالی 

در  0/2و سناریو  2202تا  2202در بازه زمانی  0/2سناریو و  2202تا  2222در بازه  050و  050میزان رواناب مربوط به سناریو 

و  2202تا  2222در بازه زمانی  0/2می باشد. اما کمترین میزان رواناب نیز مربوط به سناریو  2202تا  2202بازه زمانی 

ز دستخوش تغییرات بوده که این نی 2202تا  2202در بازه زمانی  0/2و سناریو  2202تا  2202در بازه زمانی  0/0سناریو 

بیشترین مقدار رواناب  MIROC5بارش و دما در آن بازه تحت بررسی صورت گرفته می باشد. همچنین در مدل اقلیمی 

در بازه زمانی  0/0و سناریو  2202تا  2202در بازه زمانی  0/0و سناریو  2202تا  2222در بازه زمانی  0/0مربوط به سناریو 

 .بوده استدر هر سه بازه زمانی  0/0کمترین مقدار رواناب در این مدل مربوط به سناریو می باشد. و  2202تا  2202

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 0 

 مراجع
 [1] IPCC (2018) Global warming of 15 °C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 15 °C above 

pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. In: The context of strengthening the 

global response to the threat of climate change. Intergovernmental Panel on Climate Change, Switzerland . 

 [2] Javadinejad, S. Dara, R. Jafary, F, 2020, Climate Change Scenarios and Effects on Snow-Melt Runoff, Civil 

Engineering Journal, Vol 6, No 9, pp 1715-1730. 

[3] LV, Zh. Zuo, J. Rodriguez, D. 2020, Predicting of Runoff Using an Optimized SWAT-ANN: A Case Study, 

Journal of Hydrology: Regional Studies, Volume 29, 100688. 

دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه  .swatع. اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها با استفاده از مدل س.، طالبی، ، پرویزی [0]

 1398.پایدار در زاگرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://civilica.com/papers/l-10361/
https://civilica.com/papers/l-10361/
https://civilica.com/papers/l-10361/


 

 9 

 

Runoff assessment under the influence of different climatic 

scenarios in Pol-e-Shah basin  

 

hSarareh irAmA.1*, Hossein Bonakdari2, Arash Azari3 

1. cS.M. Student of Water and Hydraulic Engineering, tpeD. of Civil Engineering, Razi University, 

Kermanshah, Sharareh.amiri1994@gmail.com  

2. Prof., Dept. of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, bonakdari@razi.ac.ir 

3. Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, Razi University, Kermanshah, a.azari@razi.ac.ir 

*Corresponding Author’s E-mail: a.azari@razi.ac.ir 

 

Abstract  
 

Urbanization and increasing greenhouse gas emissions have caused changes in climatic 

factors, such as rainfall, temperature and snow, in the region, which in turn has increased 

the length of the drought period on the planet, including Iran. Therefore, it is necessary to 

study climate change and its effect on runoff in the region. In this study, using the 

hydrological model of swat, the status and behavior of the flow in the simulation interval 

and its calibration were performed by the sufi2 algorithm in the swat cup environment, 

and good results were extracted based on Nash Sutcliffe and correlation coefficients. In 

the second step, in order to study climate change and the amount of flow affected by it, 

HADGEM2 and MIROC5 climate models under RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios 

were used. Finally, the study of flow behavior under simulated future rainfall indicates a 

decrease in discharge between 2020 to 2040, 2040 to 2060 and 2060 to 2080. 
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