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چکیده
مطالعات متعدد نشان دادهاند تغییرات آب وهوایی تأثیرات شدیدی بر منابع آب موجود در سراسر جهاان خواهاد گذاشات .باا
توجه به تأثیر تغییرات آبوهوایی بر وقوع خشکسالیها و جریان رودخانه ،ضروری است کاه وقاوع خشکساالی و وضاعیت
منابع آب در شرایط تغییر اقلیم بررسی شود .در پژوهش حاضر به بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص خشکسالی  SPIو رواناب
حوضۀ رودخانۀ نکا در استان مازندران پرداخته شد .به این منظور ،از دادههای ایستگاههای هواشناسی بارکال ،پجیم ،سفیدچاه،
گلورد و تیرتاش استفاده شد .دادههای تاریخی آبدهی رودخانۀ نکا نیز در محل سد گلورد از ایستگاه هیادرومتری گلاورد باه
دست آمد .سپس ،پارامترهای اقلیمی دما و بارش طی دورۀ آتی 2019ا  ،2081تحت سه سناریوی اقلیمای RCP4.5 ،RCP2.6

و  RCP8.5برای حوضۀ رودخانۀ نکا شبیهسازی شد .برای تعیین مقادیر میاانگین پارامترهاای اقلیمای باارش و دماا ،از روش
خطوط همباران و برای شبیهسازی رواناب از مدل  IHACRESاستفاده شد .نتایج نشان داد وقایع خشکساالی طای دورههاای
آتی در هر سه سناریوی اقلیمی نسبت به دورۀ پایه افزایش یافته و دورههای مرطاوب و نرماال نسابت باه دورۀ پایاه کااهش
خواهد یافت .براساس یافتهها ،طی دورههای آتی میانگین آورد ساالنۀ رودخانۀ نکاا تحات ساناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5بین  15تا  43درصد کاهش مییابد .بنابراین ،میانگین آورد ساالنۀ رودخانۀ نکاا در محال ساد گلاورد از  95میلیاون
مترمکعب طی سالهای 1992ا  ،2014به  54تا  81میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت .بر این اساس ،باید باا برناماهریازی
دقیقتر ضمن کاهش آثار منفی دورههای خشکسالی و کاهش جریان رودخانۀ نکاا ،از تانشهاای اجتمااعی ،زیساتمحیطای،
اقتصادی و فرهنگی جلوگیری شود.
کلیدواژگان :سد گلورد ،شاخص خشکسالی.IHACRES ،IPCC5 ،SPI ،
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مقدمه
مطالعات متعدد نشان دادهاند تغییرات آبوهوایی میتواندد
تأثیرات سوء بر منابع آب ،کشاورزی ،محیط زیست ،اقتصاد
و زندگی انسانها در سراسر جهان داشته باشدد ] .[1بدرای
سازگاری بدا تدأثیرات تغییدرات آبوهدوایی بایدد شدناتت
مناسبی از وضعیت تغییرات آبوهوایی و تأثیر آن بر وقایع
تشکسالی و منابع آب داشته باشیم .از اید رو ،بایدد تدأثیر
تغییرات اقلیمی بر تشکسدالی و روانداب بررسدی شدود تدا
بتوان برای آینده برنامهریزی کرد.
تشکسالی پرهزیندهتدری فاجعدۀ طبیعدی اسدت ،کده
میتواند تأثیراتی سوء بر کشاورزی ،محیط زیست ،اقتصداد
و زندگی انسانها بگذارد ] .[1بنابرای  ،باید تدأثیر تغییدرات
اقلیمی بر پارامترهای هواشناسی و تشکسالی بررسی شود.
پژوهشهای متعدددی بده منردور بررسدی تدأثیرات وقدو
تشکسالی در جهان و ایران انجام شد .طی پژوهشی هانگ
و همکاران ( )2016بده بررسدی شددت ،مددت و گسدتر
تشکسالی در حوضۀ رودتانۀ النگات مالزی پرداتتندد .در
پژوهش یادشده شاتصهای  SPIو  RDIنشاندهندۀ روند
صعودی تشکسالیها در ای منطقه است ] .[2علدیپدور و
همکاران ( )2017تغییرات مکانی و زمدانی تشکسدالی در
حوضۀ رودتانۀ ویالمیت در شمال غرب آمریکدا را بررسدی
کردنددد .نتیجددۀ پددژوهش آنهددا نشددان داد شدددت و مدددت
تشکسالیهای هیدرولوژیکی در حوضدۀ یادشدده افدزایش
تواهد یافت ] .[3لی و همکاران ( )2017طی پژوهشدی در
چی  ،تغییرات در ویژگیهدای تشکسدالی (فراواندی وقدو
تشکسالی ،مدت و شدت) برای سناریوی اقلیمی RCP8.5
طی سالهای آتی (2010د  )2099را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد تحت سناریوی  RCP8.5بدرای دورۀ
2010د  2099شدت ،مدت و تعداد تشکسالیهدا افدزایش
تواهد یافت ] .[4گلمحمدی و مساح بدوانی ( )2011طدی
پژوهشی در حوضۀ قرهسو نشان دادندد طدی دورۀ 2040دد
 2069شدت تشکسالیهدا نسدبت بده دورۀ پایده کداهش
مییابد ] .[5تاشعی و همکاران ( )2018با بررسی تواندایی
مدددل  SVMدر ریزمقیددا نمددایی بددار در ایسددتگاه
هواشناسی بیرجند نتیجه گرفتند که مددل  SVMتواندایی
توبی در شبیهسازی بار روزانه و ماهانه در ای ایسدتگاه
دارد .همچنی  ،مقدار شداتصهدای ارزیدابی  R2و RMSE
برای بار روزانه در ای ایستگاه در بهتری حالت  0/48و
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 1/5میلیمتر در روز به دست آمد ] .[6پژوهش هاشمیعنا
و همکاران ( )2017نشان دهندۀ افزایش  20درصدی طول
دورۀ تشک در جنوب غربی ایران تا سال  2050است ].[7
بررسدی تدأثیر تغییدرات اقلیمدی بدر روانداب و منددابع آب
اهمیتی زیادی دارد .در سالهای اتیر پژوهشهای متعدددی
برای بررسی اثر تغییرات آبوهوایی بر جریان سطحی صورت
گرفته است .در پژوهشی اثر تغییر اقلیم بدر جریدان سدطحی
حوضۀ دریاچۀ ارومیه بررسی شد .نتایج پژوهش یادشده نشان
داد جریان سطحی در ای حوضه تحت سدناریوی 24/6 ،A2
درصد و تحت سدناریوی  B2بده میدزان  4/6درصدد کداهش
تواهددد یافددت ] .[8سددادات موسددوی و معروفددی ( )2017در
مطالعهای پاسخ هیدرولوژیکی جریان رودتاندۀ حوضدۀ آبریدز
سد دز به تغییر اقلیم را بررسی کردند .آنها گفتند که بررسدی
جریان دهههای گذشتۀ حوضۀ آبریز سد دز تغییدرات شددید
جریان را به صورت تدریجی و ناگهانی نشان میدهد ،که اید
تغییرات بیشتر در جهت کاهش پتانسیل رواناب حوضه است.
همچنی  ،بررسی جریان آینده نیدز بدا سدناریوهای مفتلد ،
کاهش جریان تحدت تدأثیر تغییدر اقلدیم را نشدان مدیدهدد.
بنابرای  ،با توجه به ای شواهد به نرر میرسد ای حوضده در
آینده با کم شدن آورد روبهرو تواهدد شدد ] .[9ثدانیتدانی و
همکاران ( )2016طی پژوهشی به بررسی اثر تغییر اقلدیم بدر
دبی حوضۀ آبفیز قرهچای اسدتان مرکدزی پرداتتندد .نتدایج
پژوهش آنها نشان میدهدد مقددار حدداک ر دبدی جریدان در
افقهای  1435 ،1400و  1470بهترتیب به میزان  27 ،14و
 43درصد در مقایسۀ دادههای تاریفی کاهش تواهدد یافدت
] .[10صادقی و همکداران ( )2015بدا ارزیدابی کدارایی مددل
 IHACRESدر مناطق مرطوب (حوضۀ ناورود ،گیالن) گفتند
که مدل  IHACRESدر ای حوضه بدا  0/57 ،NSEو ،BIAS
 8/53میلیمتر در سال طی دورۀ واسنجی و با  0/48 ،NSEو
 14/9 ،BIASمیلیمتر در سال طی دورۀ اعتبارسنجی توانایی
تقریباً مناسبی در پیشبینی رواناب در ای حوضه دارد ].[11
چ و همکاران ( )2014تدأثیر تغییدر اقلدیم بدر پارامترهدای
اقلیمی و رواناب در چی را بررسی کردندد .آنهدا گفتندد کده
میزان دما بی سالهدای 2020دد  2050مدیالدی 0/71دد 9
درجۀ سانتیگراد افزایش مییابد .همچندی  ،بدار 3/2دد 4
درصد به ازای هر درجدۀ سدانتیگدراد افدزایش دمدا افدزایش
مییابد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد طی دورۀ مد نرر در
حوضههای شرق چی شاهد افزایش رواناب تواهیم بود ].[12
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کوموزپ و چانگ ( )2014تأثیرات تغییر اقلدیم بدر روانداب و
شاتص تشکسالی حوضۀ گئومهو در کرۀ جندوبی را بررسدی
کردند .نتایج پژوهش یادشده نشدان داد روانداب تدا حددود 9
درصد در دورۀ آتی افزایش تواهد یافت .همچندی  ،تدا سدال
 2060شاهد افزایش وقایع تشکسالی تواهیم بود ] .[13طی
پژوهشددی در اسددترالیا روی حوض دۀ رودتان دۀ هدداروی ،تددأثیر
تغییرات اقلدیم بدر روانداب رودتانده تحدت شدرایط تغییدرات
آبوهوایی ارزیابی شد .به ای منرور ،با استفاده از سناریوهای
گددزار پددنجم شددامل سددناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5جریان رودتانه بررسی شد .نتایج پدژوهش یادشدده
نشان داد جریان ساالنه تحت هر سده سدناریو تدا نیمدۀ قدرن
کاهش تواهدد یافدت و اید کداهش در سدناریوی RCP4.5
بیشتر تواهد بود و در انتهدای قدرن اید کداهش جریدان در
سناریوهای مفتل تشدید میشود ،بهطوری که تا نیمۀ قرن،
17د  27درصد و تا انتهای قرن23 ،د  52درصد جریان ساالنۀ
رودتانه کاهش تواهد یافت ].[14
با توجه به تغییرات آبوهوایی و اهمیدت ارزیدابی دقیدق از
وقو تشکسالی و جریان آب سطحی و حجم آب مفازن بدرای
برنامهریزی منابع آب ،در پژوهش حاضر اثر تغییرات آبوهوایی
بر تشکسالی و رواناب حوضۀ رودتانۀ نکا بررسی شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در حوضۀ رودتاندۀ نکدا انجدام شدد .پدژوهش
حاضر با هدف بررسی اثدر تغییدرات آبوهدوایی بدر شداتص
تشکسالی هواشناسی  SPIو رواناب حوضدۀ رودتاندۀ نکدا در
محل سد گلورد انجام شد .حوضۀ رودتانۀ نکا در شرق استان
مازندران بی طول جغرافیایی  23درجده و  11دقیقده تدا 24
درجه و  44دقیقۀ شرقی و عرض  36درجه و  29دقیقه تا 36
درجه و  42دقیقۀ شمالی واقدع شدده اسدت .رودتاندۀ نکدا از
ارتفاعات شاهکوه در جنوب گرگان سرچشمه گرفتده و بعدد از
دریافت شاتههای فرعی دیگری پس از گذر از مرکز شهر نکدا،
در نهایت به دریای تزر میریزد .سد گلورد در منطقدۀ گلدورد
شهرستان نکا برای ذتیرۀ آب ای رودتانه احداث شده است.
مساحت حوضۀ آبریز تا محل سد گلورد  1480کیلومترمربدع،
میانگی ارتفداعی حوضدۀ آبریدز  1930متدر از سدطد دریدا،
میانگی بارندگی ساالنۀ حوضۀ آبریز  550میلیمتر ،میانگی
آورد ساالنه به داتل مفدزن سدد گلدورد (طدی دورۀ آمداری
1348د  1349تا 1385د  112 ،)1386میلیدون مترمکعدب،

حداقل مشداهداتی  20/31میلیدون متدرمکعدب (سدال آبدی
1380دد د  )1381و حدددداک ر مشددداهداتی  200/7میلیدددون
مترمکعب (سال آبی 1360د  .)1361میانگی ساالنۀ تبفیر از
سطد مفزن و بارندگی در محل مفزن سد گلورد بدهترتیدب
 1014و  904میلیمتر است.
دادههای دورۀ تاریخی

در پژوهش حاضر از دادههای تاریفی بار ماهانه و میانگی
دمای ماهانه طی سالهای 1985دد  2014و آبددهی ماهاندۀ
رودتانه در محل سد گلورد از ایستگاه هیدرومتری گلورد طی
سالهای 1992د  2014اسدتفاده شدد .همچندی  ،دادههدای
ایستگاههای هواشناسدی بدارکال ،پجدیم ،سدفیدچاه ،گلدورد و
تیرتا استفاده شد .دادههدای اقلیمدی مدورد نیداز بده رو
درونیابی همباران محاسبه شد .برای محاسبۀ بار بده رو
همباران ،ابتدا تطوط همباران بی ایسدتگاههدای هواشناسدی
رسم شده و مساحت بی تطوط همباران حساب شد .سپس،
متوسط میانگی بارندگی از رابطۀ  1محاسبه شد.
()1
 .Piمتوسط بارندگی روی هر یک از مسداحتهدای Ai

(میانگی بارندگی دو تط همباران مجداور) ،Ai ،مسداحت
 ،کدل مسداحت
محصور بی دو تط همباران مجاور و
حوضه است .شکل  1منطقۀ مطالعهشده را نشان میدهد.
مدل گردش عمومی و سناریوهای اقلیمی
1

ارزیابی تغییرات اقلیمی توسط مدل گرد عمومی
 EMS2انجددام شددد .ایدد مدددل توسددط مرکددز تحلیددل و
2
مدددلسددازی اقلیمددی محددیط زیسددت کانددادا )(CCCMA
توسعه یافته است .ابعاد شبکهبندی کرۀ زمی در ای مدل
 128 × 64سلول و هدر سدلول  2/8125*2/8125درجده
است .دادههای  NCEP3و تاریفی ای مدل از سال 1961د
 2005و دادههددای سددناریوهای اقلیمددی از سددال 2006د د
 2100است .ای مدل از سه سدناریوی هیئدت بدی الددول
تغییددر اقلددیم ( )IPCCگددزار پددنجم شددامل سددناریوی
تو بینانه ( ،)RCP2.6سناریوی حدد واسدط ( )RCP4.5و
سناریوی بدبینانه ( )RCP8.5استفاده میکند ] 15و .[16
Can

1. Canadian Earth System Model
2. Canadian Center for Climate Modeling and Analysis
Canada
3. National Centers for Environmental Prediction
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شکل  .1منطقۀ مطالعهشده

ریزمقیاسنمایی
1

ماشی بردار پشتیبان )  (SVMنفستی بار توسط وپنیدک و
کوتز در سال  1995معرفدی شدد .در اید رو بده تدالف
الگوریتمهای شبیهسازی هوشمند کالسیک مانند شبکههای
عصبی مصنوعی کده معمدوالً قددرمطلدق تطدا یدا مجمدو
مربعات تطای دادههای آموزشی را حداقل میکنند ،ماشی
بردار پشتیبان تطای ساتتاری را حداقلسازی میکندد .در
مدلهدای کالسدیک مانندد شدبکههدای عصدبی مصدنوعی،
ساتتار شبکه قبل از آموز مشفص اسدت و عمدالً بهینده
نمیشود ،ولی در مددلهدای  SVMسداتتار شدبکه نیدز بده
همراه وزنها ،بهینه میشود ] .[17با استفاده از رو ،SVM
مدلهای گرد عمومی ایستگاههدای هواشناسدی مدد نردر
ریزمقیا شدند .به ای منرور ،ابتدا بدا اسدتفاده از ماشدی
بردار پشتیبان ،تروجی مددل  Can EMS2بدرای دورۀ پایده
ریزمقیا شد .برای انجدام ریزمقیدا نمدایی از متغیرهدای

1. Support Vector Machines

 ،NCEPشامل  26متغیر اتمسفری کده توسدط مرکدز ملدی
پیشبینی متغیرهای محیطی کانادا ارائه شده است ،استفاده
شددد .متغیرهددای  NCEPاز طریددق سددایت http://climate-
 scenarios.canada.ca/?page=downscalingقابددددددددددل
دسددتر انددد .بددرای ریددزمقیددا نمددایی ،ابتدددا همبسددتگی
متغیرهددای  NCEPو دادههددای مشدداهداتی بررسددی شددد و
متغیرهایی که همبستگی بیشتری بدا دادههدای مشداهداتی
داشددتند ،انتفدداب شدددند .سددپس ،توانددایی مدددل  SVMدر
شبیهسازی پارامترهای اقلیمی در دورۀ پایه ارزیابی شد .بعدد
از ارزیابی توانایی مددل  SVMدر شدبیهسدازی پارامترهدای
اقلیمی دورۀ پایه ،از متغیرهای  RCPبه عنوان متغیر مستقل
(پیشبینیکننده) استفاده شد و مقادیر پارامترهدای اقلیمدی
بددا اسددتفاده از مدددل گددرد عمددومی  ،Can EMS2تحددت
سددناریوهای اقلیمددی  RCP4.5 ،RCP2.6و  ،RCP8.5بددرای
دورههای آتدی شدامل  3دورۀ آتدی - 2040 ،2039 -2019
 2060و  2081 - 2061برآورد شد.
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نمایۀ بارندگی استانداردشده)SPI( 1

نمایددۀ بارندددگی استانداردشددده یکددی از شدداتصهددای
تشکسالی پرکاربرد است که توسط مکی و همکداران ][18
ارائه شد .رابطۀ  2نمایۀ بارندگی اسدتاندارد ( )SPIرا نشدان
میدهد .در ای شاتص از تابع چگالی گاما و گاهی از تابع
پیرسون برای بدراز دادههدای بلندمددت بدار اسدتفاده
میشود .سپس ،براسا منحنی احتمال نرمال مقدادیر آن
محاسبه میشود .در ای شداتص فقدط از پدارامتر اقلیمدی
بار استفاده میشود .ای شاتص را میتوان در گامهدای
زمانی مفتلد از یدک مداه تدا  48مداه محاسدبه کدرد .در
پژوهش حاضر از گامهای زمانی  12 ،6و  24ماهه استفاده
شده است SPI .ششماهه ،جزء نمایۀ  SPIکوتاهمدت است.
نمایدۀ  SPIکوتدداهمدددت حساسدیت بیشددتری بدده تغییددرات
شرایط رطوبتی دارد ،کده بدرای پدایش شدرایط رطدوبتی و
تغییرات کوتاه مدت (تشکسالی کشاورزی) ،مناسب اسدت.
 12 SPIماهه ،الگدوی بارنددگیهدای بلندمددت سداالنه را
مددنعکس مددیکنددد 24 SPI .ماهدده ،نیددز یددک نمای دۀ SPI
بلندمدددت اسددت SPI .در مقیددا زمددانی کوتدداهمدددت
نوسانهای زیادی دارد و در مقیا زمدانی بلندمددت اید
نوسانها کاهش مییابد و نشان میدهدد  SPIکوتداهمددت
نسددبت بدده شددرایط رطددوبتی بسددیار حسددا اسددت و بدده
کوچکتری تغییر در بارندگی ماهانه پاسدخ مدیدهدد ،امدا
تداوم تشکسالیهای کوتاهمدت کم است و در مقیا SPI
بلندمدددت تعددداد تشکسددالیهددا کددم ،ولددی مدددت تددداوم
تشکسالیها طوالنیتر است.
()2

=SPIi

 ،Piمقدار بار در زمان مد نرر ، ،متوسط بارنددگی
در دورۀ مد نرر ،σ ،انحراف استاندارد بارندگی در دورۀ مدد
نرر است.
مدل بارشـ رواناب IHACRES

مدددل بددار  -رواندداب  IHACRESنددوعی مدددل یکپارچ دۀ
مفهومی -متریک است که توسط دانشگاه ملدی اسدترالیا و
مرکز اکولوژی و هیدرولوژی انگلستان توسعه یافتده اسدت.
ای مدل براسا دو مدول غیرتطی کاهش و مدول تطی
1. Standardized Precipitation Index

هیدروگراف است .ابتدا در مدول غیرتطدی ،بارنددگی  rkو
دما  tkدر هر گدام زمدانی  kبده بارنددگی مدؤثر  ukتبددیل
میشود و سپس ،به وسیلۀ مدول تطی ،هیدروگراف واحد
به رواناب سطحی در همان گام زمانی تبدیل میشود ].[19
دادههای ورودی مورد نیاز برای مدل سدری زمدانی بدار ،
دمای میانگی یا تبفیر و جریان سطحی اسدت .گدامهدای
زمانی میتواند از یک دقیقه تا ماهانه در نرر گرفتده شدود.
گامهای زمدانی در نردر گرفتدهشددۀ پارامترهدای ورودی و
جریان سدطحی بایدد مشدابه باشدند .سداتتار کلدی مددل
 IHACRESدر شددکل  2آمددده اسددت .بددرای واسددنجی و
اعتبارسددنجی ای د مدددل از دادههددای تدداریفی سددالهددای
1992د  2014میالدی استفاده شد ،که  60درصد دادههدا
برای واسنجی مدل  IHACRESو  40درصد دادههدا بدرای
اعتبارسددنجی مدددل  IHACRESاسددتفاده شددد .پددس از
واسنجی و اعتبارسنجی مددل  ،IHACRESبدا اسدتفاده از
دادههای اقلیمی تولیدشده برای دورۀ آتی ،رواناب تولیددی
در ای حوضه طی دورههای آتی محاسبه و ارزیابی شد.
شاخصهای آماری
بددرای ارزیددابی دادههددای شددبیهسددازیشددده و مقددادیر
مشاهدهشده ،از شاتصهدای آمداری ضدریب تعیدی (،)R2
ریشۀ میانگی مربعات تطا ( ،)RMSEمیانگی تطای کل
( ،)BIASضریب کارایی نش-ساتکلی ( ،)NSEمیانگی قدر
مطلق تطا ( )MAEو ضریب همبستگی ( )Rاستفاده شدده
است .ضریب تعیی (رابطۀ  ،)3یک شاتص بدون بعد است
که بهتری مقدار آن یک است .شاتص ( RMSEرابطۀ ،)4
بدده عنددوان معیدداری در نشددان دادن اتددتالف بددی مقددادیر
شبیهسازیشده و اندازهگیریشده به کار میرود .ای معیار
هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد ،بهتر است .شاتص BIAS
(رابطۀ  ،)5نشان میدهد نتایج شبیهسازیشده توسط مدل
بیشتر یا کمتر از مقادیر اندازهگیریشده بوده اسدت .معیدار
( NSEرابطۀ  )6یک شاتص بدون بعد است کده هرچقددر
به یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد تناسب بی دادههدای
مشاهداتی بیشتر است .اگر مقددار شداتص  NSEبدیش از
 0/75باشد ،نتایج شبیهسازی مدل توب و اگر بدی 0/36
تا  0/75باشد ،نتایج شبیهسازی مدل رضایتبفدش اسدت.
شاتص ( MAEرابطۀ  ،)7برای مقایسۀ تطای نسدبی بدی
مقادیر اندازهگیریشده و شبیهسازیشده به کار میرود که
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شکل  .2ساختار کلی مدل بارش – رواناب [20] IHACRES
هرچقدر به صفر نزدیکتر باشد ،مقادیر شبیهسازیشدده و
اندازهگیریشده به هدم نزدیدکتدرندد .ضدریب همبسدتگی
(رابطۀ  )8ارتباط تطی بی متغیرها را اندازهگیری میکند
که هرچقدر به یک نزدیکتر باشد ،نتایج شدبیهسدازی بده
مقادیر اندازهگیریشده نزدیکتر است.

و شبیهسازیشده در حوضۀ رودتانۀ نکا را طدی دورۀ پایده
نشددان مددیدهددد .مقایسدۀ آمدداری دادههددای مشدداهدهای و
شبیهسازیشده نشان دهندۀ توانایی قابل قبول مدل SVM
در شبیهسدازی پارامترهدای اقلیمدی اسدت ،کده بدا نتدایج
تاشعی و همکاران ] [6همفوانی دارد.

()3

جدول  .1آمارههای مقایسهای مقادیر مشاهدهای و پیشبینیشدۀ
ماهانۀ پارامترهای اقلیمی در دورۀ پایه برای حوضۀ رودخانۀ نکا

()4
دمای
میانگی
بار

()5
()6

1/0

1/1

0/87

-0/14

1/0

0/99

0/96

19/86

14/20

2/73

0/86

0/81

خشکسالی

()7
()8
در ای معادالت  ،Oiمقادیر مشداهدهشدده ،Si ،مقدادیر
برآوردشده ، ،میانگی مقادیر اندازهگیدریشدده ،و ،n
تعداد دادههای میانگی مقادیر شبیهسازیشده است.
یافتهها

در پژوهش حاضر شاتص تشکسالی  SPIطی دورۀ پایه و
دورههدددای آتدددی  2060-2040 ،2039-2019و -2061
 2081بررسددی شددد .فراوانددی وقددایع تشکسددالی  SPIدر
مقیا های زمانی  12 ،6و  24ماهه برای دورۀ پایه و آتدی
در حوض دۀ رودتان دۀ نکددا در جدددول  2ارائدده شددده اسددت.
همچنی  ،درصد فراوانی شاتص تشکسالی  SPIو مقدادیر
شاتص تشکسالی  SPIبهترتیب در جدولهای  3و  4ارائه
شده است.
دورۀ آتی 2039-2019

شبیهسازی پارامترهای اقلیمی

جدول  1شاتصهای آماری بار

R2

RMSE

MAE

BIAS

NSE

R

ماهانۀ اندازهگیریشدده

در دورۀ آتدددی  2039-2019بیشدددتری فراواندددی شددداتص
تشکسالی  SPIبرای هر سه حالت میانگی متحرک  12 ،6و
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 24ماهه در دورۀ پایه و آتی مربوط به حالت نرمدال اسدت.
بررسی نتایج نشان میدهد وقدایع تشکسدالی هواشناسدی
 SPIدر دورۀ  2039-2019نسبت به دورۀ 1985دد 2005
افزایش تواهدد یافدت .درصدد فراواندی وقدایع تشکسدالی
متحرک  12 ،6و  24ماهه در دورۀ پایه  4تا  8درصد و در
دورۀ آتی  2039-2019تحت سناریوهای مفتل اقلیمدی
بی  14تا  17درصد متغیر تواهد بود .با توجه بده جددول
 4شدت تشکسدالی بسدیار شددید در دورۀ 2039-2019
تحت سدناریوهای اقلیمدی  RCP4.5 ،RCP2.6و ،RCP8.5
بی  -2/17تا  -2/22متغیر تواهد بود .همچنی  ،بررسدی
ترسالی در ای دوره نشان میدهدد دورههدای تقریبداً تدر و
ترسالی شدید نسبت به دورۀ پایه افدزایش تواهدد یافدت و
وقددایع ترسددالی بسددیار شدددید در دورۀ آتددی 2039-2019
نسبت به دورۀ پایه کاهش مدییابدد .در دورۀ پایده درصدد
فراواندی وقددایع ترسددالی  12 ،6و  24ماهدده بددی  8تددا 15
درصددد و در دورۀ آتددی  2039-2019تحددت سددناریوهای
مفتل اقلیمی بی  15تا  21درصد متغیر است .بیشتری
کاهش تعداد وقایع ترسالی بسیار شدید مربوط به شداتص
تشکسالی  12 SPIماهه است که فقط در اید دوره یدک
واقعدۀ ترسددالی تیلددی شدددید اتفدداق افتدداد اسددت .مقددادیر
میانگی شاتص ترسالی بسیار شددید در دورۀ آتدی تحدت
سناریوهای مفتل اقلیمی بی  2/04تا  2/48متغیر است.
مقادیر میانگی شدت ترسالی بسدیار شددید در دورۀ پایده
بی  2/95تا  3/34متغیر بوده است.

رواناب

دورۀ آتی 2060-2040

واسنجی و اعتبارسنجی مدل IHACRES

در دورۀ آتددی  ،2060-2040شدداتص تشکسددالی نرمددال
بیشتری فراوانی را دارد .شاتص تشکسدالی  SPIدر دورۀ
 2060-2040نسبت به دورۀ پایده افدزایش تواهدد یافدت.
بررسی وقایع تشکسدالی نشدان مدیدهدد درصدد فراواندی
تشکسددالی  SPIشددشماهدده در دورۀ آتددی 2060-2040
تحت سناریوهای مفتل اقلیمدی بدی  13تدا  17درصدد،
شاتص تشکسالی  12 SPIماهه تحت سناریوهای مفتل
اقلیمی بی  12تا  15درصد و شاتص تشکسالی 24 SPI
ماهه بدی  12تدا  18درصدد متغیدر تواهدد بدود .مقدادیر
شاتص تشکسالی بسیار شدید تحت سناریوهای مفتلد
اقلیمی بی  -2/01تا  -2/58متغیر است .وقایع ترسالی نیز

طی دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه افزایش مدییابدد .وقدایع
ترسالی نیز طدی دورۀ آتدی نسدبت بده دورۀ پایده افدزایش
تواهد یافت ،اما بررسیها نشدان مدیدهدد وقدایع ترسدالی
بسیار شدید طی دورۀ آتدی نسدبت بده دورۀ پایده کداهش
مییابدد .مقدادیر شددت شداتص ترسدالی طدی دورۀ آتدی
 2060-2040بی  2/04تا  2/56متغیر اسدت .همچندی ،
در دورۀ آتددی  2060-2040تحددت سددناریوهای اقلیمددی
 RCP2.6و  ،RCP8.5شاتص ترسالی  24 SPIماهه اتفداق
نفواهد افتاد.
دورۀ آتی 2081-2061

بررسی نتایج نشان میدهد همانند دورههای آتدی -2019
 2039و  ،2060-2040بیشتری فراواندی وقدایع شداتص
تشکسدالی  SPIدر دورۀ  2081-2061مربددوط بدده حالددت
نرمال است .وقایع تشکسالی طی دورۀ آتی 2081-2061
افزایش تواهد یافت و درصد فراواندی تشکسدالی در دورۀ
آتی بی  13تا  21درصد متغیر اسدت .شددت تشکسدالی
بسیار شدید در ای دوره بی  -2/03تا  -2/36متغیر است.
وقایع ترسالی در دورۀ آتی  2081-2061افزایش مییابدد،
اما وقایع تشکسالی بسدیار شددید کداهش تواهدد یافدت.
درصد فراوانی شاتص ترسالی طی دورۀ آتی بی  13تا 21
درصد متغیر است .مقادیر شدت ترسالی بسیار شدید بدی
 2/08تا  2/48متغیر تواهد بود.

برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل  IHACRESاز دادههای
تاریفی سالهای  1992تا  2014استفاده شد ،بهطوری که
 60درصد دادهها برای واسنجی و  40درصد دادههدا بدرای
اعتبارسنجی استفاده شد .شکل  3نتایج شبیهسازی جریان
توسط مدل  IHACRESو مقادیر جریان اندازهگیدریشدده
را نشان میدهد .با توجه به شاتصهای آماری (جدول ،)5
مدل  IHACRESدر دورۀ واسنجی و اعتبارسنجی تواندایی
رضایتبفشی در شبیهسدازی جریدان حوضدۀ سدد گلدورد
داشته است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش صادقی و
همکاران ] ،[11همفوانی دارد.
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جدول  .2فراوانی شاخص خشکسالی  SPIدر مقیاسهای زمانی  12 ،6و  24ماهه برای دورۀ پایه و آتی در حوضۀ رودخانۀ نکا

دورۀ پایه

RCP8.5

RCP2.6

RCP4.5

1985ـ 2055

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

رخداد

SPI

0
4
11
134
10
8
8

3
13
25
154
30
20
2

6
10
15
171
26
9
10

4
14
17
166
26
15
5

7
13
15
172
25
9
6

2
11
29
157
29
15
4

5
11
26
154
37
10
4

3
13
17
168
25
14
7

7
10
22
163
34
10
1

3
11
28
156
30
15
4

تشکسالی بسیار شدید
تشکسالی شدید
تشکسالی مالیم
نزدیک به نرمال
تقریباً تر
ترسالی شدید
ترسالی بسیار شدید

 6ماهه

0
0
11
145
1
0
12

2
15
25
149
36
12
2

11
5
13
168
25
16
3

3
11
34
149
27
16
1

3
13
21
165
17
12
10

1
10
24
162
23
17
4

2
12
34
150
25
13
5

7
13
13
170
25
6
7

10
7
15
168
29
11
1

7
7
24
166
20
10
7

تشکسالی بسیار شدید
تشکسالی شدید
تشکسالی مالیم
نزدیک به نرمال
تقریباً تر
ترسالی شدید
ترسالی بسیار شدید

 12ماهه

0
0
6
137
0
0
14

1
17
30
142
22
15
2

13
6
8
167
29
6
0

4
13
21
144
33
9
5

2
10
21
147
23
21
5

1
9
31
150
16
10
12

0
9
21
160
18
6
15

8
8
15
168
15
7
8

10
9
11
152
37
10
0

3
9
20
157
9
25
6

تشکسالی بسیار شدید
تشکسالی شدید
تشکسالی مالیم
نزدیک به نرمال
تقریباً تر
ترسالی شدید
ترسالی بسیار شدید

 24ماهه

جدول  .3درصد فراوانی وقایع خشکسالی ،ترسالی و شرایط نرمال در حوضۀ رودخانۀ نکا
دورۀ پایه

RCP8.5

RCP2.6

RCP4.5

1985ـ 2055

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

رخداد

SPI

0/08
0/77
0/15

0/17
0/62
0/21

0/13
0/69
0/18

0/14
0/67
0/19

0/14
0/70
0/16

0/17
0/64
0/19

0/17
0/62
0/21

0/13
0/68
0/19

0/16
0/66
0/18

0/17
0/63
0/20

تشکسالی
نرمال
ترسالی

 6ماهه

0/06
0/86
0/08

0/17
0/62
0/21

0/12
0/70
0/18

0/20
0/62
0/18

0/15
0/69
0/16

0/15
0/67
0/18

0/20
0/62
0/18

0/14
0/70
0/16

0/13
0/70
0/17

0/16
0/69
0/15

تشکسالی
نرمال
ترسالی

 12ماهه

0/04
0/87
0/09

0/21
0/62
0/17

0/12
0/73
0/15

0/17
0/63
0/20

0/15
0/64
0/21

0/18
0/65
0/17

0/13
0/70
0/17

0/14
0/73
0/13

0/13
0/66
0/21

0/14
0/69
0/17

تشکسالی
نرمال
ترسالی

 24ماهه

بابالحکمی و همکاران :ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و پیشبینی رواناب حوضۀ رودخانۀ نکا طی دورههای آتی 299
جدول  .4مقادیر میانگین شاخص خشکسالی  SPIدر مقیاسهای زمانی  12 ،6و  24ماهه برای دورۀ پایه و آتی در حوضۀ رودخانۀ نکا
دوره پایه

RCP8.5

RCP2.6

RCP4.5

1985ـ 2055

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

2081-2061

2060-2040

2039-2019

-1/77
-1/18
-0/15
1/23

-2/19
-1/69
-1/19
0/01
1/23

-2/50
-1/68
-1/28
-0/01
1/20

-2/33
-1/69
-1/22
0/01
1/24

-2/16
1/73
-1/28
0/07
1/25

-2/35
-1/75
-1/21
0/03
1/24

-2/19
-1/72
-1/21
0/04
1/24

-2/36
-1/79
-1/18
-0/02
1/24

-2/44
-1/81
-1/22
0/11
1/23

-2/17
-1/69
-1/23
0/03
1/21

تشکسالی بسیار شدید
تشکسالی شدید
تشکسالی مالیم
نزدیک به نرمال
تقریباً تر

1/71

1/65

1/77

1/71

1/71

1/73

1/69

1/69

1/71

1/76

ترسالی شدید

-

رخداد

3/04

2/13

2/25

2/17

2/42

2/16

2/15

2/30

2/04

2/20

ترسالی بسیار شدید

-

-2/36

-2/43

-2/24

-2/06

-2/01

-2/09

-2/34

-2/58

-2/22

تشکسالی بسیار شدید

-

-1/71

-1/69

-1/65

-1/76

-1/73

-1/66

-1/65

-1/71

-1/78

تشکسالی شدید

-1/10

-1/23

-1/12

-1/23

-1/24

-1/25

-1/25

-1/30

-1/22

-1/22

تشکسالی مالیم

-0/14
1/13

0/06
1/28
1/64
2/06

0/02
1/22
1/68
2/20

0/14
1/24
1/72
2/09

0/05
1/27
1/68
2/23

-0/02
1/26
1/72
2/56

0/13
1/21
1/77
2/22

0/09
1/19
1/72
2/44

0/10
1/24
1/68
2/39

0/10
1/26
1/73
2/14

نزدیک به نرمال
تقریباً تر
ترسالی شدید
ترسالی بسیار شدید

-

-2/03

-2/43

-2/10

-2/18

-2/00

-

-2/34

-2/33

-2/13

تشکسالی بسیار شدید

-

-1/71

-1/80

-1/70

-1/69

-1/69

-1/73

-1/73

-1/69

-1/61

تشکسالی شدید

-1/16
-0/18

-1/23
0/19

-1/20
0/13

-1/23
0/03

1/20
-0/10

-1/20
0/05

-1/24
-0/06

-1/21
0/09

-1/22
0/04

-1/26
-0/03

تشکسالی مالیم
نزدیک به نرمال

-

1/24

1/26

1/27

1/25

1/22

1/16

1/31

1/25

1/36

تقریباً تر

2/95

1/72
2/08

1/62

1/70
2/17

-1/53
2/12

1/77
2/20

1/78
2/36

1/74
2/48

1/68

1/68
2/18

ترسالی شدید
ترسالی بسیار شدید

-

3/34

-

-

-

SPI

 6ماهه

 12ماهه

 24ماهه

جدول  .5شاخصهای آماری مقادیر مشاهدهای و پیشبینیشدۀ جریان ماهانۀ رودخانۀ نکا در دورۀ تاریخی 1992ـ 2014
واسنجی
اعتبارسنجی

R2

RMSE

MAE

BIAS

NSE

R

0/94
0/93

1/24
2/32

0/91
1/22

-0/19
0/80

0/77
0/58

0/88
0/86

(الف)

(ب)
شکل  .3نمودارهای دبی مشاهداتی و شبیهسازیشده در دورۀ واسنجی و اعتبارسنجی
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شکل  4آورد ماهانۀ رودتانۀ نکا طی دورۀ تاریفی و آتدی
تحدت سدناریوهای اقلیمددی  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5را
نشان میدهد .بررسیها نشان میدهدد در دورۀ آتدی -2019
 ،2039بیشتری افزایش آورد رودتانۀ نکا در ماه ژوئ اتفداق
تواهد افتاد .مقدار آورد رودتانه در ای ماه تحت سناریوهای
مفتل بی  1/74تا  2/03مترمکعب بر ثانیه تواهد بود کده
نسبت به دورۀ تاریفی بی  13تا  18درصد افدزایش تواهدد
یافت .همچنی  ،بیشتری کاهش جریان رودتانده طدی دورۀ
آتی در ماه ژوئیده اتفداق تواهدد افتداد کده تحدت سدناریوی
 RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بهترتیب  56 ،54و  53درصد
کاهش تواهد یافت و به  0/87مترمکعب بر ثانیده مدیرسدد.
بیشتری آورد رودتانه تحت سناریوهای مفتلد اقلیمدی در
ماههای فوریه ،مار و آوریل بی  3/1تا  4/47مترمکعب بدر
ثانیده اسددت .در دورۀ آتددی  ،2060-2040بیشددتری افددزایش
جریان رودتانه تحت سناریوهای مفتل بی  5تا  10درصد
در ماه ژوئ اتفاق میافتاد .بیشتری کاهش جریان نسبت بده
دورۀ پایه تحت سناریوهای مفتل در ماه سپتامبر بی  64تا
 66درصد تواهد بود .در دورۀ آتدی  ،2081-2061بیشدتری
افزایش آورد رودتانه تحت سناریوهای مفتل اقلیمی در ماه
ژوئ بی  1تا  9درصد متغیر تواهد بود و بیشتری کداهش
دبی بی  64تا  67درصد در ماه سپتامبر اتفاق تواهد افتداد.
تغییرات اقلیمدی سدبب کداهش  20درصددی بدار در مداه
سپتامبر تواهد شد کده اید مسدئله سدبب کداهش روانداب
رودتانۀ نکا میشود .همچنی  ،کم شدن دبی پایدۀ رودتاندۀ
نکا در انتهدای تابسدتان روانداب رودتاندۀ نکدا را در سدپتامبر
کاهش میدهد .بررسیها نشدان مدیدهدد میدانگی جریدان
ساالنه در دورۀ تاریفی  3مترمکعب بر ثانیه بوده اسدت .طدی

دورۀ آتی  2039-2019میدانگی آورد سداالنۀ رودتاندۀ نکدا
تحت سدناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بدهترتیدب
برابر با  1/91 ،2/55و  1/89مترمکعب بر ثانیه تواهد بود که
نسبت به دورۀ تاریفی تحت سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5بهترتیب  36 ،15و  37درصد کاهش تواهد یافدت.
طی دورۀ آتی  2060-2040میانگی جریان ساالنۀ رودتانده
تحت سدناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5بدهترتیدب
 1/90 ،1/98و  1/83مترمکعب بر ثانیه تواهد بود که نسدبت
به دورۀ تاریفی تحت سناریوهای مفتل اقلیمی بدی  34تدا
 39درصد کاهش تواهد یافدت .در دورۀ آتدی ،2081-2061
میزان رواناب تحدت سدناریوهای مفتلد اقلیمدی ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5بهترتیدب برابدر بدا  1/83 ،1/95و 1/65
مترمکعب بر ثانیه تواهد بود که نسبت به دورۀ تاریفی بدی
 35تا  43درصد کاهش مییابد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای ثانیتانی و همکداران ] ،[10سدادات موسدوی و
معروفی [9] ،و الصافی و همکاران ] [14همفوانی دارد.
میددانگی حجددم آورد سدداالنۀ رودتان دۀ نکددا در محددل
ایستگاه هیدرومتری گلورد طی سالهدای 1992دد ،2014
برابر با  95میلیون مترمکعب بوده است .میانگی حجم آب
پشت سد گلورد تحت سدناریوی  ،RCP2.6طدی دورههدای
آتدددددددددی  2060-2040 ،2039-2019و 2081-2061
بهترتیب  63 ،81و  61میلیون مترمکعب ،تحت سدناریوی
 ،RCP4.5طی دورههای آتی 2060-2040 ،2039-2019
و  2081-2061بهترتیب  60 ،60و  58میلیون مترمکعدب
و تحت سدناریوی  ،RCP8.5طدی دورههدای آتدی -2019
 2060-2040 ،2039و  2081-2061بهترتیدب  58 ،60و
 54میلیون مترمکعب تواهد بود.

شکل  .4مقادیر رواناب در دورۀ تاریخی و آتی تحت سناریوهای اقلیمی  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
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بحث و نتیجهگیری
تأثیر تغییرات آبوهوایی بر تشکسالی و آورد رودتاندههدا
میتواند سبب تأثیرات سوء بر منابع آب ،کشاورزی ،محیط
زیست ،اقتصاد و زندگی انسانهدا شدود .بندابرای  ،بررسدی
تأثیرات تغییدرات اقلیمدی بدر تشکسدالی و آورد رودتانده
بسیار حائز اهمیدت اسدت .در پدژوهش حاضدر بده بررسدی
تغییرات آبوهوایی بر تشکسالی و آورد رودتانۀ نکارود در
محل سد گلورد پرداتته شد .نتایج بررسدی تشکسدالی در
حوضۀ رودتانۀ نکا نشان داد طی دورههای ،2039-2019
 2060-2040و  2081-2061تحت سناریوهای ،RCP2.6
بهترتیب  30 ،32و  ،31تحت سناریوی  ،RCP4.5بهترتیب
 33 ،41 ،30و تحددت سددناریوی  27 ،38 ،RCP8.5و 48
واقعۀ تشکسالی متوسط تا بسیار شدید اتفاق تواهد افتاد.
با توجه به نتایج ،میتوان گفت که در سدناریوی ،RCP8.5
به عنوان بدبینانهتری حالت ممک  ،حوضدۀ رودتاندۀ نکدا
طی سالهدای آیندده شداهد افدزایش دورههدای تشدک و
کاهش دورههای تر تواهد بدود .بده دلیدل تدأثیر تغییدرات
آب وهوایی بر پارامترهای اقلیمی و وقدایع حددی مشداهده
میشود که در بعضی از دورهها ،وقایع ترسالی بسیار شدید
رخ نفواهد داد و شدت ترسالیهای بسیار شدید نسبت بده
دورۀ پایه کاهش تواهد یافت ،همچنی  ،وقایع تشکسدالی
شدید و بسیار شدید در حوضۀ رودتانۀ نکا اتفداق تواهدد
افتدداد کدده در دورۀ پایدده رخ نددداده اسددت .براسددا نتددایج
پددژوهش حاضددر طددی دورههددای آتددی شدداهد کدداهش آورد
رودتانۀ نکا تواهیم بود ،بهطوری که آورد ساالنۀ رودتاندۀ
نکا تحت سناریوی  ،RCP2.6طدی دورههدای آتدی -2019
 2060-2040 ،2039و  2081-2061بهترتیدب  34 ،15و
 35درصد کاهش تواهد یافت .میزان جریان رودتاندۀ نکدا
تحددت سددناریوی  ،RCP4.5طددی دورههددای آتددی -2019
 2060-2040 ،2039و  2081-2061بهترتیدب  37 ،36و
 39درصد نسبت به دورۀ تداریفی کداهش تواهدد داشدت.
همچنی  ،آورد رودتانۀ نکا تحت سناریوی  ،RCP8.5طدی
دورههدددای آتدددی  2060-2040 ،2039-2019و -2061
 2081بهترتیب  39 ،37و  43درصد نسدبت بده میدانگی
بلندمدت کاهش مییابد .میانگی آورد ساالنۀ رودتانده در
محل سد گلورد در دورۀ  ،2039-2019تحت سدناریوهای
مفتل اقلیمی بی  60تا  81میلیدون مترمکعدب تواهدد
بود ،در دورۀ  ،2060-2040میانگی آورد ساالنۀ رودتاندۀ

در محل سد گلورد تحت سناریوهای مفتل اقلیمدی بدی
 58تدددا  63میلیدددون مترمکعدددب و در دورۀ 2081-2061
میانگی آورد رودتانه تحت سدناریوهای مفتلد اقلیمدی
بی  54تا  61میلیون مترمکعب متغیر تواهد بود .بررسی
نتایج نشان میدهد میزان کاهش جریدان رودتانده تحدت
سناریوی اقلیمی  RCP8.5نسبت به بقیۀ سناریوها بیشدتر
است ،دلیل ای مسئله کاهش بیشتر بار ها و افزایش دما
تحددت سددناریوی اقلیمددی  RCP8.5در حوضددۀ رودتانددۀ
نکاست .کاهش بار و افزایش دما در حوضۀ رودتانۀ نکدا
در دورۀ آتی  2081-2061نسبت به دورههای آتی -2019
 2039و  2060-2040بیشتر است که سبب کاهش بیشتر
رواندداب در دورۀ  2081-2061نسددبت بدده دورههددای آتددی
 2039-2019و  2060-2040شددده اسددت .نتددایج نشددان
مددیدهددد میددانگی حجددم آورد آب پشددت سدد گلددورد در
سالهای آتی بسیار کمتر از مقدار حجم مفدزن اید سدد
( 114میلیون مترمکعب) تواهد بود .با توجه به نتایج ،طی
دورههدای آتدی افددزایش وقدایع تشکسدالی و کدداهش آورد
رودتانۀ نکا رخ تواهد داد .بنابرای  ،بایدد بدا برنامدهریدزی
دقیقتر ضم کاهش تأثیرات منفی دورههای تشکسدالی،
انترارات از سد گلورد برای تأمی پایدار آب مورد بدازبینی
قدددرار گیدددرد تدددا در آیندددده از تدددنشهدددای اجتمددداعی،
زیستمحیطی ،اقتصادی و فرهنگی جلوگیری شود.
تقدیر و تشکر
از جناب آقای مهند وحید شکری بده دلیدل همکداری و
راهنمایی در انجام پژوهش حاضر سپاسگزارم.
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