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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش -رواﻧﺎب
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﺣﻮزه ﺳﺪ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺎﺑﻞ(

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ
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3

ﭼﮑﯿﺪه
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دارد .ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش و رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﺑﺮاي دورهﻫﺎي آﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺿﺮورﯾﺴﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي رﺧﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎرش و رواﻧﺎب در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﮔﺎم اول اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري روﻧﺪ ﻣﻦ-ﮐﻨﺪال ،رﺧﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﺣﻮزه ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺎﺑﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  36ﺳﺎل آﻣﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي روزاﻧﻪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺎم دوم ،از
ﻣﺪل ﻻرس ﺗﺤﺖ ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ  HadCM3و ﺳﻨﺎرﯾﻮي  ،A2ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ در دوره آﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر داده ﻫﺎي ﺑﺎرش ،دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ،دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮاي دوره ﭘﺎﯾﻪ  12ﺳﺎﻟﻪ ) (2004-2015وارد ﻣﺪل
ﺷﺪه و ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺑﺮاي دوره آﺗﯽ  10ﺳﺎﻟﻪ ) (2016-2025ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ .در ﮔﺎم ﺳﻮم ،از ﻣﺪل
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ در دوره
آﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دادهﻫﺎي
ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ،دادهﻫﺎي ﺑﺎرش و رواﻧﺎب ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رواﻧﺎب روز ﺟﺎري وارد ﻣﺪل ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮونﻫﺎي ﺑﺎرش و رواﻧﺎب ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/8ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮده و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ،ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻣﺪل ﻻرس

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎري ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪهاي ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
اﺳﺖ ) .(12ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،رژﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﻗﻮع و ﺷﺪت ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان
دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(13ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﯾﮑﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻋﺪم ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ رواﻧﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرش در ﺣﻮزهﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ را
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﻪﻋﻨﻮان
راﻫﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ رواﻧﺎب ،ﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺪلﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺎرش رواﻧﺎب اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روزاﻧﻪ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺛﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (19ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ رواﻧﺎب در ﺣﻮزه ﻗﺮه ﭼﺎي در اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰي در ﺳﻪ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي
رﯾﺰﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻣﺪل ﻻرس ﺑﺎ ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ

 HadCM3ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي  A2 ،A1Bو  B1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺎرش و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﻣﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه در ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي رواﻧﺎب از اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻓﺎزي -ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺮاز ﺷﺒﮑﻪ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دﺑﯽ در اﻓﻖ آﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ) (1ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن روزاﻧﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي اروﻣﯿﻪ در دوره آﻣﺎري ) (1352 -1388از
ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ دوﺧﻄﯽ و روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري
ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دو اﻟﮕﻮي
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ
 22/9درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﮐﻢﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل دوﺧﻄﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن
روزاﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺠﺎزي زاده و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(8ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎرش ،دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ و دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻻرس
و ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ  HadCM3ﺗﺤﺖ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي  A2 ،B1و  A1Bﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن را دارد .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﻣﺎ و ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺣﺴﻨﭙﻮر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (7ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﻧﺎورود از ﻣﺪل وﻟﺘﺮاي
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺤﺪود و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  70درﺻﺪ روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش و
 30درﺻﺪ روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻣﺪل ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل وﻟﺘﺮا در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎي رواﻧﺎب ﺣﻮزه
آﺑﺮﯾﺰ ﻧﺎورود ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (9ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻮﻓﯿﭽﺎي واﻗﻊ در ﺣﻮزه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از ﻣﺪل ﺑﺎرش-رواﻧﺎب
 IHACRESاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﻣﺪلﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻧﺘﺸﺎر  B1و  A2ﺑﺮاي دوره
آﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ) (2011 -2030و ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻧﺘﺸﺎر  B1ﺑﺮاي
دوره آﺗﯽ دور ) (2046 -2065ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل
ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﺪك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﻧﺘﺸﺎر A2
ﺑﺮاي دوره آﺗﯽ دور ) (2046-2065ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي
دوره ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻢ و ﺑﺮاي اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻫﻤﮑﺎران ) (23ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ
رواﻧﺎب ﺷﻬﺮي در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ  Bronxدر ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ
ﺑﺎرشﻫﺎي آﺗﯽ ،از  134ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ
) (GCMاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ،
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺑﺎرش روزاﻧﻪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ
) ،(2030 -2059ﯾﮏ روش ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ )(SCSF
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رواﻧﺎب در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﯿﺐ
زﯾﺮ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در زﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ  SCSFﺑﯿﺸﺘﺮ از ،0/1
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  40درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﺣﺠﻢ رواﻧﺎب اﺛﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (14ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ دﺑﯽ
ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ زرد از ﻣﺪل  ،HadCM3ﺗﺤﺖ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي  A2و  B2و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﯾﺰﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻣﺪل اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﻣﺪل  SDSMاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ  SWATرا ﺑﺮاي
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ،دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺑﺎرش را ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ.
ﻓﯿﺴﻪﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ) (4دو ﻣﺪل  SDSMو ﻻرس را ﺑﺮاي
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎسﺳﺎزي و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دادهﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
دادهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس  GGCMو  HadCM3ﺗﺤﺖ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي A2و  B2ﺑﺮاي ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ  Upper Tiberدر
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ دو روش ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻘﯿﺎسﺳﺎزي ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدي ﯾﮑﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ؛ وﻟﯽ
ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺗﻤﺎم
ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و دﻣﺎ را ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎي
 IPCC AR4ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد.

ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ) (10ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﯿﻼب رودﺧﺎﻧﻪاي در آﻟﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﻗﻠﯿﻤﯽ از دو ﻣﺪل اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﻧﺎﺣﯿﻪاي ) (RCMدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  REMOو  CCLMو ﯾﮏ ﻣﺪل
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪاي آﻣﺎري-ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر
 A2،B1و  A1Bو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﻣﺪل
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آب و ﺧﺎك ) (SWIMاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
داد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﺎري-ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺳﻄﺢ
ﺳﯿﻼب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﻫﺎي
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪلﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،در ﺑﻌﻀﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ  10ﺗﺎ  20درﺻﺪي در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻼب و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻫﺶ  20درﺻﺪي در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﻼب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽدار روﻧﺪ دﺑﯽﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺗﺤﺖ ﻣﺪلﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽدار روﻧﺪ ﺳﯿﻼب در
ﻣﺪل آﻣﺎري-ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2از ﻣﺪلﻫﺎي ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ
) (GCMsو روشﻫﺎي رﯾﺰﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺪل
ﺑﺎرش -رواﻧﺎب ﻣﺪاوم ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﻣﺎ،
ﺑﺎرش و دﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرش و دﺑﯽ ،ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه
) (2070 -2099را در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ زﯾﺮ ﺣﻮزه ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮزه
رودﺧﺎﻧﻪ  Upper Tiberدر ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﺒﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪلﻫﺎي  GCMsﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه
) (2070 -2099و دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ ) (1961 -1990ﺣﺪود 30
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرش و ﺣﺪود 40
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ دارد و ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺑﺎرش و دﺑﯽ( ،واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي  GCMsو روشﻫﺎي رﯾﺰﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي
ﺣﺪي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺗﮕﺮگ ،ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎي ﺣﺎرهاي،
اﻣﻮاج ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ ،ذوب ﺷﺪن ﯾﺦﻫﺎي
ﻗﻄﺒﯽ ،اﻣﻮاج ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎرش و
رواﻧﺎب ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روزاﻧﻪ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب ﺳﺪ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزي رﺧﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
)ﺣﻮزه ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري روﻧﺪ ﻣﻦ -ﮐﻨﺪال و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش -رواﻧﺎب در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل ﻻرس ﺗﺤﺖ ﻣﺪل ﮔﺮدش
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ  HadCM3و ﺳﻨﺎرﯾﻮي  A2ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺎرش در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺑﺮاي دورهﻫﺎي آﺗﯽ و از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺣﻮزه ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ(

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻮزه ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﺮاف آن

Figure 1. The location of the Pashakola basin and the meteorological stations of around that
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ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ  52درﺟﻪ
و  42دﻗﯿﻘﻪ و  43ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  52درﺟﻪ و  55دﻗﯿﻘﻪ و  50ﺛﺎﻧﯿﻪ و
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ  36درﺟﻪ و  4دﻗﯿﻘﻪ و  34ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ 36
درﺟﻪ و  14دﻗﯿﻘﻪ و  56ﺛﺎﻧﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه
ﺣﺪود  211ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﯿﻂ آن  65ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ
ارﺗﻔﺎع ﺣﻮزه  246ﻣﺘﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮزه  1027ﻣﺘﺮ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮزه  2911ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آبﻫﺎي آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آذر رود ،ﮐﺎرﺳﻨﮓ رود و اﺳﮑﻠﯿﻢ رود ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ اﻟﺒﺮز در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(3ﺷﮑﻞ  1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ و
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﺮاف آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه
آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ،از دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺗﺎ
ﻣﺤﺪوده  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﻗﺮاﺧﯿﻞ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي روزاﻧﻪ
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﻗﺮاﺧﯿﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪت  36ﺳﺎل از ﺳﺎل
 1359ﻟﻐﺎﯾﺖ  1394ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدي
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات
و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از روشﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ )اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﻗﺮاﺧﯿﻞ( از آزﻣﻮن
ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ) (K-Sاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از N :ﺗﻌﺪاد دادهﻫﺎ Avg ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،
 Std devاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر Skew ،ﭼﻮﻟﮕﯽ Kurt ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽD ،
 max+ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺜﺒﺖ D max- ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف
ﻣﻨﻔﯽ D max abs ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻄﻠﻖ Z ،آﻣﺎره آزﻣﻮن
 K-Sو  Pاﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽداري .آزﻣﻮن ﻣﻦ-ﮐﻨﺪال ﯾﮑﯽ از
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺮيﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ دﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ و
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﭘﺪﯾﺪهي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ )اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﻗﺮاﺧﯿﻞ( از آزﻣﻮن ﻣﻦ-ﮐﻨﺪال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻣﻦ -ﮐﻨﺪال ) (Zﺑﺰرﮔﺘﺮ از
 +1/96و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  -1/96ﺑﺎﺷﺪ ،دادهﻫﺎ داراي روﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت دادهﻫﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺪون روﻧﺪ اﺳﺖ.
 -2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﺎرش اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آﻻﺷﺖ ،ﻗﺮآن ﺗﺎﻻر و ﺷﯿﺮﮔﺎه و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روش
ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎي ﺗﯿﺴﻦ ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ.
 -3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آﻻﺷﺖ ،ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮاﺧﯿﻞ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮔﺮادﯾﺎن دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ.
 -4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آﻻﺷﺖ ،ﭘﻞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮاﺧﯿﻞ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ .در اداﻣﻪ  12ﺳﺎل داده ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ
ﺑﺎرش ،دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ در دوره ﭘﺎﯾﻪ
) (2004 -2015در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ورودي ،وارد ﻣﺪل ﻻرس ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول  1ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﺮاف ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ اراﯾﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ).(3
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی اطراف حوزه آبریز پاشاکال

Table 1. Specifications of meteorological stations around the Pashakola basin

آالشت
قرآن تاالر
شیرگاه
آالشت
پل سفید
قراخیل

تاالر
بابلرود
تاالر
تاالر
تاالر
تاالر

مدلهای گردش عمومی جو )(GCM

مدلهای گردش عمومی جو درواقع حل معادالت حاکم
بر جو بر اساس قوانین نیوتن و ترمودینامیک میباشند که
برای شبیهسازی و پیشبینی وقایع بزرگ مقیاس جو نظیر
ارزیابی جبهههای طوفانهای عظیم تا بیان فرآیندهای محلی
و منطقهای جو نظیر پدیدههای بارش و رواناب بهتر عمل
مینمایند ( .)55ورودی اصلی مدلهای اقلیمی را ،میزان انتشار
گازهای گلخانهای در دورههای آتی تشکیل میدهند .اما با
توجه به اینکه تعیین میزان انتشار این گازها بهطور قطعی
امکانپذیر نیست؛ سناریوهای مختلفی به نام سناریوهای
انتشار ارایه شدهاند که در برگیرنده مولفههایی بهمنظور برآورد
و تعیین تغییرات گازهای گلخانهای مختلف در آینده میباشند.
از آنجایی که ویژگیهای سناریو انتشار A2بدون توجه به
محیط زیست و انتشار گازهای گلخانهای بیشتر بر صنعتی
شدن و رشد سریع کشورها تاکید دارد و از طرفی در سطح دنیا
برای بررسی تغییرات تغییر اقلیم بر کشاورزی ،منابع آب،
هیدرولوژی و محیط زیست از این سناریو استفاده میشود ،لذا
این سناریو از میان سناریوهای موجود انتخاب شده است .در
حال حاضر خروجی مدلهای  ،GCMدقت مکانی و زمانی
کمی دارند و هیچگاه نمیتوانند مستقیماً برای پیشبینیهای
منطقهای یا نقطهای استفاده شوند .این مدلها نیازمند
ریزمقیاسنمایی میباشند تا با اعمال رفتارهای محلی در
آنها ،پیشبینیها در مقیاس محلی بهبود یابند ( .)55در این
پژوهش از بین مدلهای ریزمقیاسنمایی ،مدل الرس به
عنوان مولد مصنوعی دادههای آب و هوایی و ابزاری برای
تولید سناریوهای تغییر اقلیم چندساله در مقیاس زمانی روزانه
استفاده شده است.
مدل گردش عمومی جو HadCM3

مدل  HadCM3از نوع مدلهای سهبعدی گردش
عمومی اتمسفر-اقیانوس ) (AOGCMمیباشد و در مرکز
هادلی سازمان هواشناسی انگلیس طراحی و توسعه یافته
است .مدل  HadCM3از دو مولفه اتمسفری ) (HadAM3و
اقیانوسی ) (HadOM3تشکیل شده است .شبیهسازیها بر
مبنای تقویم سال  651روزه و ماههای  61روزه انجام میشود.
قدرت تفکیک باالی مولفه اقیانوسی ،مهمترین مزیت این
مدل میباشد .مزیت دیگر این مدل ،هماهنگی خوب بین
مولفههای اتمسفری و اقیانوسی آن میباشد (.)55

ارتفاع از سطح
آبهای آزاد (متر)
1561
115
516
1111
511
10/1

تبخیر سنجی
باران سنجی
باران سنجی
سینوپتیک
سینوپتیک
سینوپتیک

مدل الرس

مدل الرس یک مدل مولد مصنوعی دادههای آب و
هوایی است که میتوان از آن برای شبیهسازی دادههای
هواشناسی در یک مکان واحد تحت شرایط اقلیم حال و آینده
استفاده نمود ( .)11با استفاده از این مدل ،برای یکسری از
متغیرهای اقلیمی مانند بارش ،دمای کمینه و بیشینه و تابش
(یا ساعات آفتابی) ،سریهای زمانی روزانه تولید میشوند .در
این پژوهش با استفاده از مدل الرس سریهای زمانی روزانه
بارش برای سالهای آتی تولید شده است .در این مدل فرآیند
تولید دادههای آب و هوایی مصنوعی در سه بخش انجام
میگیرد (:)51
 -1واسنجی مدل ) :(SITE ANALYSISدر این بخش
دادههای آب و هوایی دیدبانی شده بهمنظور تعیین خصوصیات
آماری تحلیل میشوند .در این بخش برای ارزیابی مدل
الرس از شاخصهای آماری ضریب ناش-ساتکلیف )،(NS
ضریب تبیین ) ،(R2مجذور میانگین مربعات خطا ) (RMSEو
میانگین خطای مطلق ) (MAEاستفاده شده است .ضریب
ناش-ساتکلیف از منفی بی نهایت الی یک متغیر است.
درصورتیکه مقدار آن برابر با صفر یا کمتر از آن شود ،مقادیر
میانگین بارش ماهانه مشاهده شده بهتر از شبیهسازی شده
توسط مدل میباشد .لذا هرچه مقدار ضریب ناش-ساتکلیف به
عدد صفر نزدیکتر شود ،بیانگر این است که شبیهسازی
ضعیفی توسط مدل انجام گرفته است .درصورتیکه مقدار آن
برابر با یک شود ،تطابق کامل بین مقادیر میانگین بارش
ماهانه مشاهده شده و شبیهسازی شده برقرار میباشد .لذا
هرچه مقدار ضریب ناش-ساتکلیف به عدد یک نزدیکتر شود،
مدل از عملکرد بهتری برخوردار است.
ضریب ناش-ساتکلیف )(NS
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حوزه آبریز رودخانه

طول جغرافیایی
شرقی
'6561
'6505
'6566
'6561
'6616
'6505

عرض جغرافیایی
شمالی
'6510
'6516
'6516
'6516
'6516
'6551

سال تأسیس
(هجری شمسی)
1651
1656
1661
1661
1665
1656
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obs n  gen n
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MAE 

در روابط فوق  obs nمقادیر میانگین بارش ماهانه
دادههای مشاهده شده gen n ،مقادیر میانگین بارش ماهانه
دادههای شبیهسازی شده و  nتعداد ماهها است .آزمونهای
آماری بهکار گرفته شده برای مقایسه توزیعهای احتماالتی و
ارزیابی قابلیت مدل به شرح ذیل میباشد:
 -1-1آزمون ناپارامتری نرمال بودن دادهها (آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف) ( :)K-Sاین آزمون برای تعیین نرمال
بودن و یا نبودن توزیع مقادیر میانگین بارش ماهانه دادههای
مشاهده شده و شبیهسازی شده توسط مدل الرس در دوره
پایه میباشد.
 -2-1آزمون پارامتری مقایسه میانگین دادهها ) :(tاین آزمون
برای بررسی معنیدار بودن و یا نبودن تفاوت بین مقادیر
میانگین بارش ماهانه دادههای مشاهده شده و شبیهسازی
شده توسط مدل الرس در دوره پایه میباشد.
 -2صحت سنجی مدل ) :(Q-Testدر این بخش خصوصیات
آماری دادههای آب و هوایی دیدبانی شده و دادههای آب و
هوایی مصنوعی تولید شده توسط مدل بهمنظور تعیین اینکه
آیا تفاوتهای آماری قابل توجهی بین این دو گروه از دادهها
وجود دارد یا خیر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

مدل شبکه عصبی مصنوعی ،یکی از روشهای محاسباتی
است که بهکمک فرآیند یادگیری و با استفاده از پردازشگرهایی
بهنام نرون تالش میکند تا با شناخت روابط ذاتی بین دادهها،
گاشتی (نظیر کردن یک عنصر به عنصر دیگر) میان فضای
ورودی (الیه ورودی) و فضای مطلوب (الیه خروجی) ارایه
دهد .این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده به
هم پیوسته به نام نرون تشکیل شده که برای حل یک مسأله
با هم هماهنگ عمل میکنند .هر شبکه عصبی مصنوعی از
سه الیهی :ورودی ،پنهان و خروجی تشکیل شده که هر یک
ظایف مجزایی دارند .در هر الیه تعدادی پردازشگر به نام نرون
وجود دارد .الیه یا الیههای مخفی ،اطالعات دریافت شده از
الیه ورودی را پردازش کرده و در اختیار الیه خروجی قرار
میدهند .تابع انتقال بیانکننده پاسخ هر نرون به سیگنال
رودی آن نرون است .توابع انتقال معمول مورد استفاده در
بکههای عصبی مصنوعی تابع سیگموئید و تانژانت هیپربولیک
میباشد .هر شبکه با دریافت مثالهایی آموزش میبیند.
آموزش فرآیندی است که در نهایت منجر به یادگیری
یشود .یادگیری شبکه ،زمانی انجام میشود که وزنهای
رتباطی بین الیهها چنان تغییر کند که اختالف بین مقادیر
یشبینی شده و محاسبه شده در حد قابل قبولی باشد (.)22
ساختار شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه در شکل 2
ارایه شده است.

شکل  -2ساختار شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه

)Figure 2. Artificial Neural Network structure of Multi-Layer Perceptron (MLP

در این مرحله از پژوهش ،بهمنظور ارزیابی مدل شبکه
عصبی مصنوعی در شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب ،از 7
سال دادههای مشاهداتی بارش-رواناب در ایستگاه
هیدرومتری پاشاکال در دوره پایه ( )2211-2217استفاده
شده است .در این بخش برای ارزیابی مدل شبکه عصبی
مصنوعی عالوه بر شاخصهای آماری بهکار رفته در مدل
الرس ،از شاخصهای آماری ضریب رگرسیون ( ،)Rمیانگین

مربعات خطا ) (MSEو میانگین درصد خطای مطلق
) (MAPEنیز استفاده شده است.
ضریب رگرسیون )(R
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میانگین خطای مطلق )(MAE

()4

RMSE 

 -9تولید داده ) :(Generatorدر اینجا دادههای آب و هوایی
مصنوعی با استفاده از فایلهای بدست آمده از دادههای آب و
هوایی دیدبانی شده تولید میشوند که دارای خصوصیات
آماری مشابه با دوره دیدبانی میباشد.

بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب 58 ..................................................................................................................
میانگین مربعات خطا )(MSE
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میانگین درصد خطای مطلق )(MAPE

بررسی وقوع پدیده تغییر اقلیم در منطقه

در جدول  2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای
متوسط دمای ساالنه در ایستگاه سینوپتیک قراخیل را نشان
میدهد که حاکی از نرمال بودن دادهها میباشد.
در جدول  3نتایج آزمون من-کندال برای متوسط دما در
ایستگاه سینوپتیک قراخیل ارایه شده است .طبق جدول،
مقدار شاخص  Zدر مقیاس فصلی و ساالنه ،بزرگتر از +1/66
بدست آمده است که نشان دهندهی روند افزایشی متوسط
دما در مقیاس فصلی و ساالنه میباشد که در سطح 65
درصد معنیدار میباشد و این امر پدیدهی تغییر اقلیم را در
محدوده مطالعاتی (ایستگاه سینوپتیک قراخیل) آشکارسازی
مینماید .رخداد پدیده تغییر اقلیم در استان مازندران در
مطالعات حقطلب و همکاران ( )6نیز به اثبات رسیده است.

جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متوسط دمای ساالنه در ایستگاه سینوپتیک قراخیل

Table 2. The results of the Kolmogorov-Smirnov test for the average annual temperature at the Gharakhail
Synoptic Station
N

Avg

Std dev

Skew

Kurt

D max+

D max-

D max abs

Z

P

36

17/228

2/663

2/216

-2/552

2/271

2/256

2/271

2/424

<2/222

جدول  -3نتایج آزمون من-کندال برای متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک قراخیل

Table 3. The results of the Mann-Kendall tests for the mean temperature at the Gharakhail Synoptic Station
ساالنه
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
فصل
4/62
3/25
2/27
3/84
2/12
Z

مدل الرس
 -1واسنجی مدل

در جدول  4شاخصهای آماری ارزیابی مدل الرس در
دوره پایه ( )2224-2215در مرحله واسنجی مدل ارایه شده
است .ازآنجاییکه مقادیر ضریب ناش-ساتکلیف در
ارامترهای دمای کمینه ،دمای بیشینه و ساعات آفتابی برابر با
یک میباشد ،تطابق کامل بین مقادیر میانگین دمای کمینه،
مای بیشینه و ساعات آفتابی ماهانه مشاهده شده و شبیهسازی
شده برقرار میباشد لذا مدل از عملکرد مناسبی در مرحله
واسنجی برخوردار است .پایینتر بودن مقدار ضریب ناش-
ساتکلیف در پارامتر بارش میتواند ناشی از عدم وجود
ایستگاههای هواشناسی در حوزه آبریز پاشاکال ،کم بودن طول
دوره آماری مشابه دادههای هواشناسی ایستگاههای مجاور
حوزه و ضعف در صحت دادههای هواشناسی اندازهگیری شده
ایستگاههای مجاور حوزه باشد .با توجه به نتایج بهدست آمده،
بیشترین و کمترین اختالف بین مقادیر دادههای مشاهده شده

و شبیهسازی شده توسط مدل الرس در دوره پایه ،به ترتیب
مربوط به بارندگی و دمای کمینه میباشد.
در شکل  3مقایسه مقادیر میانگین بارش ماهانه دادههای
مشاهده شده و شبیهسازی شده توسط مدل الرس در دوره
پایه در مرحله واسنجی مدل نمایش داده شده است.
در جدول  5آزمونهای آماری ارزیابی مدل الرس در دوره
پایه در مرحله واسنجی مدل ارایه شده است .نتایج نشان
میدهد که در تمام ماهها در سطح احتمال  5درصد مقادیر
میانگین بارش ماهانه دادههای مشاهده شده و شبیهسازی
شده توسط مدل الرس در دوره پایه نرمال میباشد .همچنین
غیر از ماه اکتبر در سایر ماهها در سطح احتمال  5درصد
اختالف معنیداری بین مقادیر میانگین بارش ماهانه دادههای
مشاهده شده و شبیهسازی شده توسط مدل الرس در دوره
پایه وجود ندارد.

جدول  -4شاخصهای آماری ارزیابی مدل الرس در دوره پایه ( )2224-2215در مرحله واسنجی مدل )(n=12
Table 4. Statistical indices of the LARS-WG model evaluation in the base period (2004-2015) in the stage of
)model calibration (n=12
شاخص آماری
MAE
RMSE
R2
NS
6/54
7/62
2/6615
2/6824
بارش
2/24
2/31
2/6667
1/2222
دمای کمینه
2/25
2/35
2/6668
2/6666
دمای بیشینه
2/26
2/41
2/6664
2/6666
ساعات آفتابی
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ماهانه دادههای شبیهسازی شده : n ،تعداد ماهها S obs ،و
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Figure 3. Comparison of the mean monthly rainfall of observed and simulated data by the LARS-WG model in the
base period (2004-2015) in the stage of model calibration
ﺟﺪول  -5آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004 -2015در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل )(n=12
Table 5. Statistical tests of the LARS-WG model evaluation in the base period (2004-2015) in the stage of model
)calibration (n=12
دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ
اﮐﺘﺒﺮ
ﺟﻮﻻي آﮔﻮﺳﺖ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ژوﺋﻦ
ﻣﻪ
ژاﻧﻮﯾﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺎرس آورﯾﻞ
ﻣﺎه
آزﻣﻮن
0/13
0/04
0/06
0/04
0/07
0/08
0/05
0/02
0/05
0/05 0/15 0/09
آﻣﺎره Z
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-
اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
0/98
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00 0/93 1/00
ﻣﻌﻨﯽداري P
0/68
0/63
آﻣﺎره t
-0/69 -2/07
-0/46 -0/16 -0/46 -0/24 -0/92 0/79 0/55 -0/46
ﺗﯽ-
اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ
0/50
0/49
0/04
0/53
0/65
0/87
0/65
0/81
0/36
0/43 0/58 0/65
ﻣﻌﻨﯽداري P

 -2ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل

در ﺷﮑﻞ  4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دادهﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره
ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪول  7آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻻرس در
دوره ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺮﻣﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل
ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در ﺟﺪول  6ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻻرس در
دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004-2015در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل اراﯾﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎش–ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﻣﺪل در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎش-ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎرش در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ
واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  -6ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004-2015در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل )(n=12
Table 6. Statistical indices of the LARS-WG model evaluation in the base period (2004-2015) in the stage of
)model validation (n=12
ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
MAE
RMSE
R2
NS
0/5247

0/9871

9/30

7/40

ﺑﺎرش
دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ

1/0000

0/9996

0/33

0/22

دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ

0/9998

0/9996

0/53

0/41

ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ

0/9999

0/9990

0/52

0/43
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ﺷﮑﻞ  -3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004 -2015در
ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب 60 .................................................... ..............................................................

Figure 4. Comparison of the mean monthly rainfall of observed and simulated data by the LARS-WG model in the
base period (2004-2015) in the stage of model validation
ﺟﺪول  -7آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004 -2015در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل )(n=12
Table 7. Statistical tests of the LARS-WG model evaluation in the base period (2004-2015) in the stage of model
)validation (n=12
دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ
اﮐﺘﺒﺮ
ﺟﻮﻻي آﮔﻮﺳﺖ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ژوﺋﻦ
ﻣﻪ
ژاﻧﻮﯾﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺎرس آورﯾﻞ
ﻣﺎه
آزﻣﻮن
0/15
0/05
0/08
0/08
0/06
0/08
0/08
0/05
0/07
0/05 0/16 0/09
آﻣﺎره Z
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف-
اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
0/94
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00 0/92 1/00
ﻣﻌﻨﯽداري P
0/22
0/61 -0/25
1/99
0/39 -1/64 -0/66 -0/50 0/13 0/57 -0/19
آﻣﺎره t
-0/48
ﺗﯽ-
اﺣﺘﻤﺎل
اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ
0/83
0/55
0/81
0/06
0/64
0/70
0/12
0/51
0/62
0/90 0/57 0/85
ﻣﻌﻨﯽداري P

 -3ﺗﻮﻟﯿﺪ داده

در ﺷﮑﻞ  5ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ﺑﺎرش ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره آﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت  10ﺳﺎل
) ،(2016 -2025ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪل  HadCM3ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮي

 A2ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺪون روﻧﺪ اﺳﺖ و
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ و 69/2
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  -5ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره آﺗﯽ )(2016-2025
)Figure 5. Time series of simulated daily rainfall by LARS-WG model in the future period (2016-2025
ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )(ANN

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ در ﭘﯿﺸﺒﺮد رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻣﺪل
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ورودي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪاي ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رواﻧﺎب ﻫﺮ روز ،دادهﻫﺎي ﺑﺎرش ﻫﻤﺎن روز و
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ و دادهﻫﺎي رواﻧﺎب ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ در رواﻧﺎب روز ﺟﺎري وارد ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ

ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮونﻫﺎي ﺑﺎرش و
رواﻧﺎب ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/8ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  1درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش -رواﻧﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ورودي ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ )دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ورودي ﺑﺎرش و رواﻧﺎب( و روﻧﺪ
واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺪل
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺷﮑﻞ  -4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره ﭘﺎﯾﻪ ) (2004 -2015در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /16ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 61 ................................................... .................................................................... 1396

ﺟﺪول  -8ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره ﭘﺎﯾﻪ )(n=15) (2001 -2015
)Table 8. Statistical indices of the ANN model evaluation in the basic period (2001-2015) (n=15
ﻣﻘﺪار
ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
ﻣﻘﺪار
ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
0/89
ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن )(R
0/79
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ )(R2
3/91
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ )(MSE
1/98
ﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ )(RMSE
44/70
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )(MAPE
0/94
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ )(MAE

در ﺷﮑﻞ  6ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺳﺎل ) (2001-2015ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  obsnو ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه genn
راﺑﻄﻪ  genn  0.778obsn  1.026ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
) (11ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺮآورد رﺧﺪاد
ﺑﺎرش-رواﻧﺎب در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮف ﮐﺎرده ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺷﮑﻞ  7ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه در دوره ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺳﺎل
) (2001 -2015ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺎرش-رواﻧﺎب و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب در
ﺣﻮزه ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ،ﺑﺮاي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻻرس در دوره آﺗﯽ ،ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ،
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه در دﺑﯽﻫﺎي
ﭘﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (15ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺎرش-رواﻧﺎب و

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رواﻧﺎب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و
واﻗﻌﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺴﻨﭙﻮر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (7ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
در ﺷﮑﻞ  8ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره آﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 10
ﺳﺎل ) (2016 -2025ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي رواﻧﺎب
ﻣﯽﺗﻮان ،ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي آﺗﯽ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺪون روﻧﺪ اﺳﺖ و
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  1/6و  38/7ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮدن آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﺧﻄﺎ در
دادهﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد داﺷﺘﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي را
از اﯾﻦ ﻣﺪل داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ  -6ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ رواﻧﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره ﭘﺎﯾﻪ )(2001 -2015

)Figure 6. The dispersion curve of observed and simulated runoff by the ANN model in the base period (2001-2015
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻏﻔﺎري و
وﻓﺎﺧﻮاه ) (5در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ورودي ﺑﺎرش روزاﻧﻪ ﺑﺎ دو ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل در
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش -رواﻧﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺪول  8ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي رواﻧﺎب

روزاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪل ﻻرس در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎرش
روزاﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (15ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺎرش-رواﻧﺎب در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺑﻠﺮود ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوار و اژدرﭘﻮر ) (16ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎﺧﯿﺰ زﯾﺎدي دارد ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
از دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل  HEC-HMSدر ﺑﺮآورد
ﺑﺎرش -رواﻧﺎب در ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ اﻋﻈﻢ ﻫﺮات ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرش-رواﻧﺎب 62 ........................................ ..........................................................................

ﺷﮑﻞ  -8ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره آﺗﯽ )(2016 -2025

)Figure 8. Time series of simulated daily runoff by the ANN model in the future period (2016-2025

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﻗﺮاﺧﯿﻞ رﺧﺪاد ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺳﺪ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي
ﻣﻦ-ﮐﻨﺪال آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ
ﺑﺎرش و رواﻧﺎب ﺣﻮزه ،ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش و رواﻧﺎب روزاﻧﻪ در
ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺑﺮاي دوره آﺗﯽ  10ﺳﺎﻟﻪ ) (2016-2025ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﯿﻼب ﺳﺪ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪل
ﻻرس ﺗﺤﺖ ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ  HadCM3و ﺳﻨﺎرﯾﻮي
 A2در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش روزاﻧﻪ و ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺧﻄﺎﻫﺎي
ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪل ﻻرس در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎرش روزاﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ
واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎرش ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺎش -ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﭘﺎﺷﺎﮐﻼ ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻃﻮل
دوره آﻣﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺎور
ﺣﻮزه و ﺿﻌﻒ در ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا وﺟﻮد اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرش و رواﻧﺎب
روزاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .در ﭘﺎراﻣﺘﺮ رواﻧﺎب ،راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻮي و اﯾﺠﺎد رواﻧﺎب در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رواﻧﺎب آﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا اﻣﺮوزه ﺑﺤﺚ ﺳﯿﻞ و ﺳﯿﻞﺧﯿﺰي از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .رزاﻗﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ) (18ﻧﯿﺰ در
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ رواﻧﺎب ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎﺑﻠﺮود ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرش و دﺑﯽ در ﻣﺎهﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎرش و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرش و دﺑﯽ در ﻣﺎهﻫﺎي ﮐﻢ ﺑﺎرش ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻗﻠﯿﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺪي
ﺳﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
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ﺷﮑﻞ  -7ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ رواﻧﺎب روزاﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دوره ﭘﺎﯾﻪ )(2001-2015

)Figure 7. Time series of observed and simulated daily runoff by the ANN model in the base period (2001-2015
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Abstract
River flow forecasting plays an important role in planning, management and operation of
water resources. To achieve this goal and according to the phenomenon of global warming, it is
necessary to simulate the daily time series of rainfall and runoff for future periods. Therefore, it
is important to survey the detection of climate change event and its impact on precipitation and
runoff in the basin. In the first step of this research, using Mann-Kendall trend statistical test,
climate change event in the Pashakola Babol basin in Mazandaran province is confirmed. The
results of the survey on 36 years daily mean temperature data, reflect the increasing trend in
average temperature in the basin. In the second step, the LARS-WG model under general
circulation models HadCM3 and A2 scenario is used to generate the daily rainfall time series in
the future period. In order to rainfall data, minimum temperature, maximum temperature and
sunshine hours is entered in the model for 12-year base period (2004-2015) and Then daily
rainfall time series in the basin is predicted for the next 10-year period (2016-2025). In the third
step, the artificial neural network model is used to simulate the process of rainfall - runoff in the
climate change condition and to generate the daily runoff time series in the future period.
Finally, in order to enhance the capability of the artificial neural network model in predicting
the daily runoff, besides the predicted daily precipitation data, the rainfall and runoff data one
day before as effective factors on the current day runoff is also entered in the model and using
rainfall and runoff neurons. Correlation coefficient was obtained equal to 0.8. This correlation
coefficient is significant at 1% and show the ability of model to simulate rainfall–runoff
process.
Keywords: Artificial Neural Networks Model, Climate Change, Daily Runoff, LARS-WG
Model

