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 .1دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری -آب ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاد گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاد مرکز مدلسازی پیشرفته و سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،دانشکدۀ مهندسی و فناوری اطالعات ،دانشگاه فناوری
سیدنی ،استرالیا
 .4استاد دانشکدۀ مهندسی انرژی و منابع معدنی ،دانشگاه سئول ،کره
 .5استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت1331/12/15 :؛ تاریخ تصویب)1333/11/31 :

چکیده
شمال ایران به دلیل اقلیم مرطوب و مقدار زیاد بارش حداکثر روزانه ،یکی از مناطق مستعد وقوع سیل است .پژوهش حاضر با
هدف پیشبینی پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای پنجمین گزارش ارزیابی هیِئت بیینالیدول تغیییر اقلییم در
حوضۀ تاالر (شهر زیراب) انجام شد .به منظور بررسی تأثیر تغیییر اقلییم از شیش ایسیتگاه سیینوپتی

اسیتااده شید .از مییان

مدلهای گردش عمومی  CanESM2تحت سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  ،RCP8.5برای ریزمقیاسسیازی آمیاری حیداکثر
بارش روزانه به کار برده شد .برای شبیهسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیالب در دهیههیای اخییر و آینیده از میدلهیای
HEC-HMSو  HEC-RASاستااده شد .نتایج نشان داد بارش حداکثر روزانه در حوضۀ تاالر افزایش یافته ،بهطوری که مقیدار
افزایش حداکثر بارش روزانه در اقلیم مرطوب (شمال) نسبت به اقلیم خش

(جنوب) بیشتر اسیت .بیهطیور کلیی ،حیداکثر و

حداقل بارش روزانه بهترتیب  1و  33میلیمتر در حوضۀ تاالر افزایش مییابد .نتیایج شیبیهسیازی بیا توجیه بیه هییدروگراف
سیالب بیانگر آن است که سیل در تمامی دورهها افزایش مییابد .سناریوی  RCP 4.5حداقل و حداکثر سییل را بیهترتییب در
دورههای  374( 2141-2121مترمکعب بر ثانیه) و  1213( 2111-2121مترمکعب بر ثانیه) تولید خواهد کرد .نقشۀ پهنهبنیدی
سیالب نشان داد پهنۀ سیلگیر دورۀ پایه در محدودۀ رودخانه است ،ولی تغییر اقلیم سبب افزایش پهنۀ سیالب در ایین منققیه
میشود .همچنین ،نتایج نشان داد حداقل  1/11درصد و حداکثر  1/7درصد از کل شهر زیراب تحت تأثیر سییالب در شیرایط
تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان :بارش حداکثر روزانه ،تغییرپذیری هیدرولوژیکی ،ریزمقیاسسازی آماری ،سناریوهای گزارش پنجم.

 نویسنده مسئول

Email: vafakhah@modares.ac.ir
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مقدمه
تغییرات بارندگی شدید ،یکی از پیامدداا مهد گدر شدد
آبواوا جهانی است ] .[1به طور که با افزایش ادر درجد
سانتیگراد دما اوا ،میزا بارندگی شددید حددود  7درصدد
افزایش مییابد ] 2و  [3و میدزا بدارس سدا تی نیدز دو برابدر
میشود ] [4که نشا داندۀ افزایش خطر طغیا سدی ناشدی
از تغییددرات آبواددوایی اسددت ] .[4امچنددی  ،در مندداط ی از
جها به دلی پتانسی زیاد رطوبت ،شدت بارندگی روزانده در
دمااا باالتر ،افزایش مییابد ] 5و  [6که به افدزایش م ددار و
فراوانی حوادث شدید سی منجر میشدود ] .[11-7در آیندده،
تغییرات در ویژگیاا سی بهشدت به تغییدر الیدی بسدتیی
دارد ] [11و تأثیر تغییدرات انسدانی در میدزا افدزایش سدی ،
کمتر است ] 6و .[12
در سال اا اخیر نیز شااد افزایش ولایع بدارس سدنیی
استی که سبب افزایش سدی در جهدا شدده اسدت ] 13و
 .[14درضم  ،به دنبال تغییر الیی نیز آسیبپذیر جوامع در
برابر ولایع سی بیشدتر شدده اسدت ] .[15از آنجدا کده ولدایع
سددی ب در اددر زمددا و مکددانی اتفددا مددیافتددد ،بنددابرای
انعطافپذیر مدیتواندد کدارکرد مدثثر در مددیریت بحدرا
داشته باشد ] ،[16به طور که در آینده به دلی تغییر الیدی ،
حوادث سی بهشدت افزایش مییابد ] .[11-17نتایج پژواش
خا و امکارا ] [21نشا میداد در داهاا گذشته میزا
فراوانی و بروز سی اا خطرناک در آسیا افزایش داشته است.
امچنی  ،تأثیرگذار تغییر الیی بر رواناب حددود  45تدا 65
درصد است ] [21با ای حال ،سی حددود  41درصدد ضدرر و
زیا ناشی از ب یا طبیعی را به خدود اختاداد داده اسدت
] 22 ،11و  [23که به نوا یکی از فاجعهبدارتری خطرادا از
نظر مرگومیر شناخته میشود ].[26-24
سی ساالنه میییاردادا دالر خسدارت ایجداد مدیکندد
] ،[27و انتظار میرود خطرادا ناشدی از سدی بده دلید
تغییدددرات آبوادددوایی افدددزایش یابدددد ] 22 ،11و .[21
خسارت اا سی از یک تریییو دالر (ارزسادا )2113
فراتر رفته است و بیش از  221ازار انسا  ،جا خود را به
ای دلی از دست داده اند ] .[31اجرا الددامات مددیریتی
برا سی ب آینده ،میتواند سبب کااش تیفات ،محافظدت
از ساختما و مرد شود ] [31و در نتیجه ،آسدیبپدذیر
در برابددر آ را کددااش مددیداددد ] 32و  .[33شناسددایی
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پهنهاا سی گیر یکی از راه ح اا اساسی برا کنترل
و کااش خسارتاا سی است ].[34
مددددل  SDSM1یکدددی از بهتدددری مددددلادددا بدددرا
ریزم یاسساز پارامتراا بارس و بررسی تأثیر تغییدر الیدی
است ] .[35تا کنو  ،ای مدل در پژواشاا زیاد امچدو
] [43-36استفاده شده است که توانمند ای مددل را نشدا
می داد .امچندی  ،مددلادا ایددرولوییکی  HEC-HMSو
ایدرولیکی  HEC-RASدر بسیار از انواع تح ی ات برآورد و
پهنددهبنددد سددی ب اسددتفاده شددده اسددت ].[51-44 ،31
نمونهاا بارز از سی که سبب خسارتادا مدالی درخدور
توجهی شده است را مدیتدوا در اروپدا ( ،[11] )2117یوندا
( 2114و  ،[51 ،47] )2115ایتالیددا ( 2114 ،2115و )2111
] ،[54-52اسددنانیا ( ،[55] )2113فرانسدده ( 2114و )2115
] 56و  ،[57ویتندددا ( ،[52] )2121رومدددانی (،[51] )2121
اسیواکی غربدی ( ،[61] )2111پرتغدال شدمالی ([61] )2121
مشااده کرد .امچنی  ،مطالعاتی در مورد تأثیر تغییرات الیدی
در سدی بادا را در اندد ( 2111 ،2111و ،[64-62] )2111
مالز ( [1] )2111و انییدی ( [11] )2111مدیتدوا دیدد.
پیشبینیاا آینده برا مدیریت ریسک سدی مفیدد اسدت
] 65 ،2و  .[66به طور معمول ،پدیشبیندی خطدر سدی ب در
ایرا با توجه به سناریواا تغییر الیی انجا شده اسدت ][67
ولی مطالعها در خادود بررسدی تغییدرات حدداکرر بدارس
روزان آینده انجا نشده است .بنابرای  ،پژواش حاضر در اید
م وله میتواند مفید باشد .تح یق حاضر نه تنها داندش کدافی،
بیکه ظرفیت الز برا اجرا کارآمد و ت سی واضح ،شفاف و
جامع از مسئولیتاا را در بر میگیرد ].[62
حوض تاالر به دلی داشت شیب زیاد و بارندگی شدید،
سی ناگهانی دارد که از نوع رایج سی در ای منط ده اسدت
و به نوا احتمال ولوع پدیدهاا مضر خطرنداک شدناخته
میشود ] .[61با توجه به جدیدتری مطالعات انجدا شدده در
ای حوضه توسط م اود و امکارا ] [67کده گفتدهاندد در
آینده میزا بارس ساالنه در ام مداهادا افدزایش مدییابدد.
امچنی  ،بیتوجهی به ظرفیت ایدرولوییکی منابع و توسع
شهر و زمی اا زرا ی در ای حوضه ،سبب خسدارتادایی
ب ده مددرد شددده اسددت ] [71کدده بیددانیر ضددرورت مدددیریت
دشتاا سی بی است ] .[34برا تعیی لابییت اطمیندا
1. Statistical DownScaling Model
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از فراوانی سی ب و دلت الز  ،از سر زمانی طدوالنیمددت
استفاده شد ] ،[71بهطور که حداکرر دبی لحظها با یدک
دورۀ بازگشت  25ساله ] [72براساس دادهادا مشداادها
 62ساله تهیه شد .از آنجدا کده اید دورۀ بازگشدت ،بیشدتر
شایع است و توانایی ما در تشدیی تغییدرات بسدیار دلیدق
است ] 73و  ،[74پژواش حاضر با ااداف
الف) پیشبینی میزا تغییرات حدداکرر بدارس روزانده
تحت تأثیر سه سناریو تغییر الیی ،
ب) شبیهساز ولایع سی با دورۀ بازگشدت  25سدال
اخیر و آینده
ج) پیشبینی و تعیی پهن سی
در شهر زیراب انجا شد .به ای منظور از مدل SDSM
بددرا بررسددی تددأثیر تغییددر الیددی و از نددر افزاراددا
ایدرولوییکی  HEC-HMSو ایدرولیکی  HEC-RASبرا
شبیهساز سی و تعیی پهنه استفاده شد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوض تاالر با مسداحت  1765کییومترمربدع در شدمال ایدرا
] [75و در مولعیت جغرافیایی  52درجه  35دلی ه و  44ثانیه
تا  53درجه 23 ،دلی ه و  11ثانی طول شرلی و  35درجده و
 44دلی ه و  7ثانیه تا  36درجه و  12دلی ه و  21ثانی رض
شمالی ] [76والع شده است .ای حوضه توسط رودخانها بده
نا «تاالر» که مسدیر جریدا آ از جندوب بده شدمال اسدت،
زاکش میشود (شک  .)1داخد اید حوضده و در مجداورت
رودخان تاالر شهراا پ سفید ،زیراب و شیرگاه لدرار دارندد.
در حوضه تاالر بیشتری م دار متوسط دبدی رودخانده مربدو
به فا زمستا و کمتری میزا آ در فا تابستا جریا
دارد ] .[77متوسط ارتفاع حوضد تداالر  1172متدر از سدطح
دریا و متوسط شیب آ  41درصد اسدت .متوسدط بارنددگی و
دما ساالنه بهترتیب  611میییمتر و  11درج سدانتیگدراد
است .حوض تاالر منط دها کواسدتانی و پوشدیده از اراضدی
جنییی غالب است .ریی بارندگی حوضد مطالعده شدده کدام ا
مدیترانه ا است .بافت خاک حوض تاالر بیشتر لومی سدییتی،
رسی سییتی ،لومی رسی و رسی لومی است ].[67
جمعآوری دادهها

در مطالع د حاضددر ،از شددش ایسددتیاه سددینوپتیک والددع در
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الیدی ادا میتیدف بدرا بررسدی تدأثیر تغییدر الیدی رو
حداکرر بارس روزانه استفاده شدد (جددول  .)1ن شد گدروه
ایدددرولوییکی خدداک و مدددل رلددومی ارتفدداع بددا دلددتاددا
ارتفا ی دو متدر از شدرکت آب منط دها اسدتا مازنددرا
دریافددت شددد .در پددژواش حاضددر از مدددل  SDSMبددرا
ریزم یدداسسدداز دادهاددا الییمددی ،از نددر افددزار HEC-
 GeoHMSو  HEC-HMSبه منظور شبیهساز ایدروگراف
سددی و از نددر افددزار HEC-GeoRASو  HEC-RASبددرا
پهنهبند سی ب در شهر زیراب استفاده شد .ار سده مددل
براساس دادهاا مشااداتی ،ولایع متناظر بدارس -روانداب و
سطح آب (اش -دبی) واسنجی و ا تبارسنجی شدند.
تغییر اقلیم

ویژگیاا الییمی حوض تاالر بیشتر تحت تدأثیر رطوبدت
دریددا خددزر اسددت ] .[67در مطالعد حاضددر ،از نددر افددزار
 SDSMبرا ریزم یاسسداز سدناریواا  RCPاسدتفاده
شد ] .[43از سه سناریو  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP 8.5
بدا مدددل  [31] CanESM2بددرا سدده دورۀ ،2141-2121
 2171-2121و  2111-2121بهمنظور بررسی تأثیر تغییر
الیی رو حداکرر بارس روزانه استفاده شد .بدرا بررسدی
تغییر الیی از ک سالاا 71 ،درصد از دادهادا بده منظدور
واسنجی و  31درصد برا ارزیابی استفاده شد.
مدلسازی هیدرولوژیکی

برا برآورد حداکرر دبی لحظها حوض تاالر از روس شدمارۀ
منحنی استفاده شدد .بدرا تعیدی تغییدرات مکدانی حدداکرر
بارس روزانه در سدطح حوضد تداالر از روسادا درو یدابی
آمددار کریجین د و کوکریجین د از طریددق مدددلاددا K-
 Rational Quadratic ،J-Bessel ،Besselو روساددا لطعددی
شددام چندجمیددها موضددعی ( ،)LPIکدد فاصددی وزنددی
( )IDWو تیمی گر ا اسدتفاده شدد .الیدو توزیدع زمدانی
بارس با استفاده از  14والع بارس (مشاادهشده) حاص از دو
ایستیاه بارا نیار (سنیده و پالندرودبار) والع در مرکدز حوضده
بررسی شد .بعد از واسدنجی (سده والعده) و ا تبارسدنجی (دو
والعه) مدل ایدرولوییکی ،شدبیهسداز ایددروگراف سدی ب
برا دورۀ بازگشت  25سال انجا شد.
مدلسازی هیدرولیکی
در مددل HEC-

از دادهاا جریدا پایددار بده ندوا ورود
 RASبرا پهنهبند سی ب اسدتفاده شدد .بده اید منظدور،
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بازها از رودخانه بده طدول  2/4کییدومتر کده از وسدط شدهر
زیراب بدور مدیکندد ،انتیداب شدد .ضدریب زبدر مانیند
رودخانه بدا مییدات میددانی و آزمایشدیاای از روس تجربدی
کوا ] [34به دست آمد .برا فرایند واسنجی و ا تبارسدنجی
مدل از دادهاا اش -دبی مشااداتی استفاده شد .بده منظدور
ارزیددابی مدددل از معیاراددا آمددار میددانیی خطددا مطیددق

) ،(MAEراندما نش د ساتکییف ) ،(NSEضریب تبیدی )،(R2
میانیی خطا ) ،(MEضریب تودۀ بدالیماندده ) ،(CRMریشد
میانیی مربعات خطدا ) (RMSEو میدانیی انحدراف )(MBE
استفاده شد .درنهایت ،پهنهبندد سدی ب بدرا دورۀ اخیدر و
سناریواا تغییر الیی در دورۀ بازگشت  25سدال تهیده شدد.
شک  2نمودارجریانی مراح تح یق را نشا میداد.

شکل  .9موقعیت بازۀ رودخانه در شهر زیراب در حوضۀ تاالر و استان مازندران
جدول  .9اطالعات ایستگاههای سینوپتیک واقع در اطراف حوضۀ تاالر
ایستگاه

دورۀ آماری

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع)(m

اقلیم

واسنجی

اعتبارسنجی

بابیسر
لراخی
دوشا تنه
آبعیی
فیروزکوه
سمنا

2116-1161
2116-1124
2116-1173
2116-1123
2116-1115
2116-1115

'36° 43
'36° 27
'35° 42
'35° 45
'35° 55
'35° 35

'52° 31
'52° 46
'51° 21
'51° 53
'52° 51
'53° 33

-21

خییی مرطوب
مرطوب
نیمهخشک
سرد کواستانی
نیمهخشک
نیمهبیابانی

1111-1161
1111-1124
1116-1173
1112-1123
2112-1115
1114-1166

1112د 2116
2116-2111
1117د 2116
1111د 2116
2116-2113
1115د 2116

14
1211
2465
1175
1131

شکل  .2نمودار مفهومی گردش کار تحقیق
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نتایج و بحث
ریزمقیاسسازی حداکثر بارش روزانه

نتایج ریزم یاسساز حداکرر بارس روزانه نشا مدیدادد
تغییرات دادهاا حداکرر بارس روزان پدیشبیندیشدده بدا
سددناریواا تغییددر الیددی از نظددر م دددار متفدداوت اسددت.
بهطور که افدزایش م ددار حدداکرر بدارس روزانده تحدت
سناریو  RCP8.5در ایستیاهاا بابیسر و لراخی با روند
افزایشددی درخددور تددوجهی در بددازۀ زمددانی  2141-2121و
 2111-2121را نشا میدادد .در ایسدتیاهادا آبعیدی و
فیروزکوه ای روند افزایش درخدور توجده در دورۀ -2121
 2141تحت سناریو  RCP4.5را نشا مدیدادد کده بدا
نتایج مطالعات م اود و امکدارا ] [77مطاب دت دارد ،در
حالی که تغییرات حداکرر بدارس روزانده در ایسدتیاهادا
سمنا و دوشا تنه روند کااشی دارد.
درونیابی حداکثر بارش روزانه

نتایج بهدستآمده از پهنهبند بارس نشدا داد بیشدتری
میانیی حداکرر بارس روزانه در سطح حوض تاالر مربدو
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به سدناریو تغییدر الیدی دورۀ  RCP 4.5در دورۀ -2121
 2111است .به طور کیی ،سناریواا تغییر الیی افدزایش
متوسط حداکرر بارس روزانه به میزا حدال  12میییمتر
و حداکرر  51میییمتر در حوض تاالر را نشا مدیداندد،
به ای معنا که در حالت خوسبینانه ولایع حد بدارس در
ای حوضه حدال  21درصد و حداکرر  27درصد افدزایش
خوااد داشت که با نتایج پژواش م اود و امکدارا ][67
مطاب ت دارد .شک  ،3ن ش طب دهبندد حدداکرر بدارس
روزانه در سناریواا میتیف تغییدر الیدی بدا بدازۀ زمدانی
میتیف در دورۀ بازگشت  25ساله را نشا میداد.
الگوی توزیع زمانی بارش

به منظور تعیی الیو توزیع زمانی بدارس ،تمدامی ولدایع
بی صفر تا صد از بعدد زمدانی و م ددار بدارس ،اسدتاندارد
شدند .متوسط تمامی ای ولایع بده ندوا الیدو توزیدع
زمانی بدارس حوضد تداالر در نظدر گرفتده شدد .شدک 4
میانیی منحنیاا توزیع زمانی بدارس و نمدودار مییدها
چارکاا را نشا میداد.

شکل  .9نقشۀ طبقهبندی حداکثر بارش روزانه در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم با دورۀ بازگشت  22سال

شکل ( .4سمت راست) :چارکهای بارش در منطقه و (سمت چپ) :منحنی بارش بدون بعد
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حوض تاالر را مراتع و جنی تشدکی مدیدادد .از تیفیدق
ن ش کاربر اراضدی و گدروه ایددرولوییکی خداک ،ن شد
شماره منحنی تهیه شد (شک  ،)5بهطدور کده متوسدط
وزنی شمارۀ منحنی در حوض تاالر  71به دسدت آمدد .در
جدول  2م دار حداکرر دبی سی شبیهساز شده برا سه
بازۀ زمانی و سناریواا تغییر الیی ارائه شده است.

شبیهسازی هیدروگراف سیل

بددرا مدددلسدداز ایدددرولوییکی ،حوضدد تدداالر بدده 15
زیرحوضه ت سی شد که اشت زیرحوضه (،E ،D ،C ،B ،A
 )H ،G ،Fمسددت و افددت زیرحوضدده (،Int2 ،Int1 ،Int01
 Int5 ،Int4 ،Int3و  )Int6وابسدددتهاندددد .شدددهر زیدددراب در
پایی دست و خروجیتری زیرحوضه یعنی زیرحوض Itn6
لرار دارد .براساس ن ش اسدتفاده از زمدی  ،کداربر غالدب

شکل  .2مدل رقومی ارتفاع ،کاربری اراضی ،گروه هیدرولوژیکی خاک و شمارۀ منحنی
جدول  .2حداکثر دبی لحظهای شبیهسازیشده برای دورۀ اخیر و سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در زیرحوضهها
زیر

دورۀ

حوضه

اخیر

A
B
C
D
E
F
G
H
Int01
Int1
Int2
Int3
Int4
Int5
Int6
ک

23/4
21/3
25
22/6
26/1
1/1
1/7
17/1
1/2
1/7
61/6
3/1
1/4
2/1
1/5
167/5

2242-2222
RCP
8.5
113/6
23/5
74/5
71/6
136/6
16/3
62/3
116/7
1/5
24
144/2
35/4
16/2
16
16/2
231/1

RCP
4.5
41
42
41/2
31/1
61/5
4/2
26/7
44/4
2/3
2/1
11/7
13/1
4
6/2
4/1
376/6

2272-2222
RCP
2.6
65/2
54/7
51/1
41
23/2
7/1
32/6
62/5
4/1
12/7
117/2
11/4
7/2
1/1
7/3
511/6

RCP
8.5
111/7
21/4
72/2
61/1
132/5
15/7
65/1
113/3
1/1
23/2
142/1
34/2
15/5
15/5
15/4
215/3

RCP
4.5
144/7
113/1
17/7
14/1
115/4
26/6
112
157
16/3
36/7
121/6
53/3
27/2
23/2
27/4
1121/3

2922-2222
RCP
2.6
52/4
41/4
47/2
44/1
74/5
6/6
33/6
54/1
3/3
11/2
111/1
16/7
5/2
7/1
5/1
455/1

RCP8.
5
133/1
115/4
11/2
22/4
172/7
23/6
12/3
142/6
14/3
33
171/4
42/2
24
21/6
24
1171/2

RCP4.
5
151/4
112/1
111/1
12/1
213/5
22
116/2
164/1
17/3
32/6
126/6
55/1
22/2
24/1
21
1231

RCP
2.6
51/4
51/2
42/4
45/5
75/1
6/2
34/4
56
3/4
11/1
111/1
17/1
6
2/1
6/1
463/5
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پهنهبندی سیل آینده

پهنهبند سی ب برا شهر زیراب با رض متوسط  51متدر از
رودخان تاالر انجا شدد .م ایسد شداخ ادا آمدار بیدانیر
میکرد مطیوب مدل ایدرولیکی برا شدبیهسداز سدطح آب
اسددت .در جدددول  3م ددادیر ،MAE ،MBE ،RRMSE ،CRM
 RE ،NSو  Rدر مرحی واسنجی و ا تبارسنجی ارائه شده است.
پهنهبند سدی در دورۀ پایده نشدا داد م ددار دبدی
سی ب 167/2مترمکعب بر ثانیه است که ای م ددار دبدی
سی ب برابر دبی م طع پر رودخانده بدوده و در محد ادا
حتی کمتر از دبی م طع پر رودخانه است .بنابرای  ،سی ب
با دورۀ بازگشت  25سال در دورۀ پایه ادی خطدر بدرا
حاشددی رودخاندده و منددازل مسددکونی شددهر زیددراب ن ددارد.
سناریو تغییر الیدی  RCP 4.5بدا دورۀ  2141-2121در
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م ایسه با سایر سناریواا کمتری سی و پهن سی گیدر
را ایجدداد مددیکنددد ،در حددالی کدده امددی سددناریو در دورۀ
 2111-2121بیشتری پهن سی گیر را دارد.
سناریو تغییر الیی  RCP 4.5بیشتری دبی سی ب و
منط تحت تأثیر سی را شام میشود .در شک  6رند
آبی میزا مساحت سی گیدر را نشدا مدیدادد .نتدایج
بیانیر آ است که سی نهتنها در سناریواا تغییر الیدی
افزایش خوااد یافت بیکه از حدری فعیدی رودخانده تجداوز
میکند و بیشتر اراضی مسکونی شدهر زیدراب تحدت تدأثیر
سی ب خوااند بود که به افزایش خسدارت ناشدی از سدی
در آینددده منجددر مددیشددود .در جدددول  4میددزا مسدداحت
مناط ی که تحت تأثیر سی لرار میگیرند ،محاسدبه شدده
است.

جدول  .9نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل HEC-RAS
واسنجی
ا تبارسنجی

R

RE

NS

MAE

MBE

RRMSE

CRM

1/12
1/11

1/114122
1/111147

1/11
1/11

1/1466
1/1727

-1/111
1/1711

1/1114122
1/1111612

-1/1127
1/1636

شکل  .6پهنۀ سیلگیر سناریوهای تغییر اقلیم در دورۀ بازگشت  22سال آینده و دورۀ اخیر
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جدول  .4مساحت پهنۀ سیلگیر در سناریوهای تغییر اقلیم
سناریوها

دبی ()m3/s

مساحت بازه ()m2

پهنۀ سیل ()m2

اختالف ()m2

دورۀ پایه
)4/5 (2141-2121
)2/6 (2171-2121
)2/6 (2141-2121
)2/6 (2111-2141
)2/5 (2171-2121
)2/5 (2141-2121
)2/5 (2111-2121
)4/5 (2171-2121
)4/5 (2111-2121

167/2
374
452
451
517/2
716
221
1164
1161
1211/2

175421
175421
175421
175421
175421
175421
175421
175421
175421
175421

113425
121131
236116
231667
253754
362211
376146
456626
422772
411117

-72164
6442
61627
64172
72265
113412
211457
221137
317221
315622

نتیجهگیری
روند آیندۀ دور میتواند متفاوت از روند گذشت مشاادهشدده
تا به امروز باشد ،زیدرا پدیشبیندی گرمدایش در پایدا لدر
بیست و یک احتماالا بسیار لو تر خوااد بود که د ثبدات
را در آینده به وجود خوااد آورد .به ای معنا که یک سی با
دورۀ بازگشت مشی  ،به طور مرال  Q25برا مکدا خداد
با مشاادات تارییی ،میتواند بدا م ددار سدی طراحدیشددۀ
آینده متفاوت باشد .بنابرای  ،برا سازگار با آینده ،تمدامی
سناریواا در مطالع حاضر بررسی شد .نتایج سناریواا نشدا
داد تغییرات حدداکرر بدارس روزانده در الیدی ادا میتیدف
متفاوت است .در ایستیاهاا الییمی نیمهخشک با افدزایش
دما اوا ،ابتدا میزا حداکرر بدارس روزانده افدزایش یافتده،
ولی با ادام گرمایش ،کااش مییابد .در صورتی کده امدی
موضوع در حاشی دریا خدزر بده صدورت رابطد مسدت ی
افزایشی است .یعنی پتانسی افزایش م ددار حدداکرر بدارس
روزانه در شمال کشور و حاشی دریا خزر در بدبینانهتدری
حالت گرمدایش زمدی امچندا وجدود دارد کده بدا نتدایج
پژواش م اود و امکارا ] [77مطابق است .به طور کیدی،
میزا حداکرر بارس روزانه در حوض تاالر افزایش مدییابدد.
بنددابرای  ،الیددی مرطددوب در آینددده ولددایع بددزرگ بارشددی و
حوادث میرب سی را تجربه خوااد کرد .در مطالع حاضدر
دورۀ بازگشت  25سال سی بدرا بررسدی تغییدرات آ در
آینده با احتمال تغییر م دار بارس روزانه تحدت سدناریواا
تغییر الیی برا ولوع یک رویداد شدید مشابه در سده دوره
شبیهساز شد .نتایج نشا داد میزا حداکرر دبدی سدی ب
برا ار سه سناریو تغییر الیی روندد افزایشدی دارد .اید

نتایج با نتایج مطالع م اود و امکارا ] [67سدازگار اسدت.
بررسی ا زما نوسا اا متوسط حداکرر بارس روزانه و به
تبع آ  ،تغییرات پهن سی ب تحت تأثیر تغییدر الیدی  ،اید
موضوع را روشد مدیکندد کده حوضد تداالر تدا سدناریو
 RCP4.5با دورۀ  2111-2121پتانسی افزایش تولید سدی
را دارد ،ولی در حالت بدبینانده ( )RCP8.5بده دلید منفدی
شد حدداکرر بدارس در ایسدتیاهادا والدع در الیدی ادا
خشک و نیمهخشک سبب کااش بدارس در سدطح حوضده
میشدود ،در صدورتی کده در دو ایسدتیاه بابیسدر و لراخید
(الیی مرطوب) بارس امچنا سدیر صدعود دارد .حددال
 1/12درصد و حداکرر  2/7درصد از ک شهر زیدراب تحدت
تأثیر سی ب ناشی از تغییر الیی آینده خوااد بود.
با شناخت مناط ی که در معرض سی لرار دارندد و بدا
استفاده از روساا یمی برا کنترل سی ب و خطراا
آ  ،میتوا الدامات کااش خسارتاا سی را انجا داد.
پیشنهاد میشود با کااش ضریب زبر بستر رودخانده کده
امراه با افزایش سر ت جریا آب خوااد بود ،از گسدترس
سی گیر کاست .امچندی  ،مدیتدوا بدا تعمیدق مسدیر
رودخانه و احداث دایکاا مناسب در ای بازه به کدااش
خسارتاا احتمالی الدا کرد .بهطور کیی ،نتایج تح یدق
حاضر نشا میداد تعدداد حدوادث شددید غیرمعمدول در
آینده افزایش خوااد یافت ،بنابرای مطالع حاضر میتواندد
اشدددار بددرا توصددیف اسددتراتژ اددا طددوالنیمدددت و
سودمند برا مدیریت آیندۀ کنترل سی ب در حوض تاالر
باشد.

221

CanESM2  پیشبینی و تحلیل پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای مدل:میرزائی و همکاران

منابع
[1]. Pfahl S, O’Gorman PA, Fischer EM.
Understanding the regional pattern of projected
future changes in extreme precipitation. Nature
Climate Change. 2017; 7(6):423–7.
[2]. Fischer EM, Knutti R. Observed heavy
precipitation increase confirms theory and early
models. Nat Clim Change. 2016; 6(11):986–91.
[3]. Lenderink G, Fowler HJ. Hydroclimate:
Understanding rainfall extremes. Nature Climate
Change [Internet]. 2017; 7(6):391–3. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/nclimate3305
[4]. Prein AF, Rasmussen RM, Ikeda K, Liu C,
Clark MP, Holland GJ. The future
intensification of hourly precipitation extremes.
Nature Climate Change. 2017; 7(1):48–52.
[5]. Chan SC, Kendon EJ, Roberts NM, Fowler HJ,
Blenkinsop S. Downturn in scaling of UK
extreme rainfall with temperature for future
hottest days. Nature Geoscience. 2016; 9(1):24.
[6]. Kundzewicz ZW, Kanae S, Seneviratne SI,
Handmer J, Nicholls N, Peduzzi P, et al. Flood
risk and climate change: global and regional
perspectives. Hydrological Sciences Journal
[Internet]. 2014; 59(1):1–28. Available from:
http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.857411
[7]. II IP on CCWG. Climate change 2014: Impacts,
adaptation, and vulnerability. IPCC Working
Group II; 2014.
[8]. Linden P Van Der, Parry ML, Parry ML,
Canziani O, Palutikof J, Van der Linden P, et al.
Climate change 2007-impacts, adaptation and
vulnerability: Working group II contribution to
the fourth assessment report of the IPCC. Vol. 4.
Cambridge University Press; 2007.
[9]. Zainalfikry MK, Ab Ghani A, Zakaria NA,
Chan NW. HEC-RAS One-Dimensional
Hydrodynamic Modelling for Recent Major
Flood Events in Pahang River. In: AWAM
International Conference on Civil Engineering.
Springer; 2019. p. 1099–115.
[10]. asquier U, He Y, Hooton S, Goulden M,
Hiscock KM. An integrated 1D–2D hydraulic
modelling approach to assess the sensitivity of a
coastal region to compound flooding hazard
under climate change. Natural Hazards. 2019;
98(3):915–37.
[11]. löschl G, Hall J, Parajka J, Perdigão RAP,
Merz B, Arheimer B, et al. Changing climate
shifts timing of European floods. Science. 2017;
357(6351):588–90.
[12]. Ashok V, Sridhar R V, Ajey NVU, Patel K,

Rangari VA, Sridhar V, et al. Floodplain
mapping and management of urban catchment
using HEC-RAS: a case study of Hyderabad
City. Journal of the Institution of Engineers
(India): Series A [Internet]. 2019; 100(1):49–63.
Available from: https://doi.org/10.1007/s40030018-0345-0
[13]. Kunkel KE, Karl TR, Easterling DR,
Redmond K, Young J, Yin X, et al. Probable
maximum precipitation and climate change.
Geophysical
Research
Letters.
2013;
40(7):1402–8.
[14]. Universiteit V, Bouwer LM. Have disaster
losses increased due to anthropogenic climate
change?
Bulletin
of
the
American
Meteorological Society. 2011; 92(1):39–46.
[15]. Shahzad M, Faizan K, Tariq A, Saeed U,
Sharif M, Sheraz K, et al. Floodplain mapping
using HEC-RAS and ArcGIS: a case study of
Kabul River. Arabian Journal for Science and
Engineering. 2016; 41(4):1375–90.
[16]. 16.
Ward PJ, Jongman B, Aerts JCJH,
Bates PD, Botzen WJW, Loaiza AD, et al. A
global framework for future costs and benefits
of river-flood protection in urban areas. Nature
Climate Change. 2017; (July):1–7.
[17]. Posthumus H, Hewett CJM, Morris J, Quinn
PF. Agricultural land use and flood risk
management : Engaging with stakeholders in
North
Yorkshire.
Agricultural
Water
Management [Internet]. 2008; 95(7):787–98.
Available
from:
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.02.001
[18]. Muis S, Güneralp B, Jongman B, Aerts JCJH,
Ward PJ. Flood risk and adaptation strategies
under climate change and urban expansion: A
probabilistic analysis using global data. Science
of the Total Environment [Internet]. 2015;
538:445–57.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.068
[19]. Kourgialas NN, Dokou Z, Karatzas GP.
Statistical analysis and ANN modeling for
predicting hydrological extremes under climate
change scenarios: The example of a small
Mediterranean agro-watershed. Journal of
environmental management [Internet]. 2015;
154:86–101.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.02.034
[20]. Khan B, Iqbal MJ, Yosufzai MAK. Flood
risk assessment of river Indus of Pakistan.
Arabian Journal of Geosciences. 2011; 4(1–
2):115–22.
[21]. Huang S, Chang J, Huang Q, Chen Y, Leng
G. Quantifying the relative contribution of

9911  تابستان،2  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
climate and human impacts on runoff change
based on the Budyko hypothesis and SVM
model. Water resources management. 2016;
30(7):2377–90.
[22]. Issn J, Online FA, Ologunorisa TE, Abawua
MJ. Flood risk assessment: a review. Journal of
Applied
Sciences
and
Environmental
Management. 2005; 9(1):57–63.
[23]. Re M. Innovative new ways of analysing
historical loss events. 2016.
[24]. Georgakakos KP. Analytical results for
operational flash flood guidance. Journal of
Hydrology. 2006; 317(1–2):81–103.
[25]. Ac- G, Witt L, Oceanic N, Downton MW,
Pielke Jr RA. Discretion without accountability:
Politics, flood damage, and climate. Natural
Hazards Review. 2001; 2(4):157–66.
[26]. Golian S, Saghafian B, Maknoon R.
Derivation of Probabilistic Thresholds of
Spatially Distributed Rainfall for Flood
Forecasting. Water Resources Management
[Internet]. 2010; 24(13):3547–59. Available
from: https://doi.org/10.1007/s11269-010-9619-7
[27]. Hirabayashi Y, Mahendran R, Koirala S,
Konoshima L, Yamazaki D, Watanabe S, et al.
Global flood risk under climate change. Nature
Climate Change [Internet]. 2013 Jun 9;
3(9):816–21.
Available
from:
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclim
ate1911
[28]. Winsemius HC, Aerts J, van Beek LPH,
Bierkens MFP, Bouwman A, Jongman B, et al.
Global drivers of future river flood risk. Nature
Climate Change. 2015; 6(4):381–5.
[29]. Arnell NW, Gosling SN. The impacts of
climate change on river flood risk at the global
scale. Climatic Change. 2016; 134(3):387–401.
[30]. Re M. Munich reinsurance company geo risks
research. NatCatSERVICE Database. 2013;
[31]. Shahiriparsa AA, Noori M, Heydari M,
Rashidi M. Floodplain Zoning Simulation by
Using HEC-RAS and CCHE2D Models in the
Sungai Maka River. Air, Soil and Water
Research. 2020; 9(1).

262
flood hazard model. Water resources research.
2015; 51(9):7358–81.
[34]. Golshan M, Jahanshahi A, Afzali A. Flood
hazard zoning using HEC-RAS in GIS
environment and impact of manning roughness
coefficient changes on flood zones in Semi-arid
climate. Desert. 2016; 21(1):24–34.
[35]. Khan MS, Coulibaly P, Dibike Y.
Uncertainty analysis of statistical downscaling
methods. Journal of Hydrology. 2006; 319(1–
4):357–82.
[36]. Shrestha S, Anal AK, Salam PA, Valk M
Van Der, America L. Managing Water
Resources under Climate Uncertainty.
[37]. Sayari N, Bannayan M, Alizadeh A, Farid A.
Using drought indices to assess climate change
impacts on drought conditions in the northeast
of Iran ( case study : Kashafrood basin ). 2013;
127(August 2012):115–27.
[38]. Zhang Y, You Q, Chen C, Ge J. Impacts of
climate change on streamflows under RCP
scenarios: A case study in Xin River Basin, China.
Atmospheric Research. 2016; 178:521–34.
[39]. Pervez MS, Henebry GM. Projections of the
Ganges–Brahmaputra
precipitation—
Downscaled from GCM predictors. Journal of
Hydrology. 2014; 517:120–34.
[40]. Zhou J, He D, Xie Y, Liu Y, Yang Y, Sheng
H, et al. Integrated SWAT model and statistical
downscaling for estimating streamflow response
to climate change in the Lake Dianchi
watershed, China. Stochastic Environmental
Research and Risk Assessment [Internet]. 2015;
29(4):1193–210.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1007/s00477-015-1037-1
[41]. Feyissa G, Zeleke G, Bewket W,
Gebremariam E. Downscaling of future
temperature and precipitation extremes in Addis
Ababa under climate change. Climate. 2018;
6(3):58.
[42]. Wilby RL, Dawson CW, Barrow EM.
SDSM - A decision support tool for the
assessment of regional climate change impacts.
Environmental Modelling and Software. 2002;
17(2):145–57.

[32]. Pappenberger F, Stephens E, Thielen J,
Salamon P, Demeritt D, Jan S, et al. Visualizing
probabilistic flood forecast information: expert
preferences and perceptions of best practice in
uncertainty
communication.
Hydrological
Processes. 2013; 27(1):132–46.

[43]. Wilby RL, Dawson CW, Barrow EM.
SDSM—a decision support tool for the
assessment of regional climate change impacts.
Environmental Modelling & Software. 2002;
17(2):145–57.

[33]. Sampson CC, Smith AM, Bates PD, Neal
JC, Alfieri L, Freer JE. A high‐resolution global

[44]. Eguibar M, Bodoque JM, Stoffel M.
Estimating flash flood discharge in an ungauged
mountain catchment with 2D hydraulic models

269

CanESM2  پیشبینی و تحلیل پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای مدل:میرزائی و همکاران

and dendrogeomorphic palaeostage indicators.
2011; 979(November 2010):970–9.
[45]. Chatterjee C, Saskia F, Bronstert A, Förster
S, Bronstert A. Comparison of hydrodynamic
models of different complexities to model floods
with emergency storage areas. Hydrological
Processes: An International Journal. 2008;
22(24):4695–709.
[46]. Brocca L, Melone F, Moramarco T.
Distributed rainfall‐runoff modelling for flood
frequency estimation and flood forecasting.
Hydrological processes. 2011; 25(18):2801–13.
[47]. Kourgialas NN, Karatzas GP. A hydrosedimentary modeling system for flash flood
propagation and hazard estimation under
different agricultural practices. Natural Hazards
and Earth System Sciences. 2014; 14(3):625.
[48]. Papaioannou G, Loukas A, Vasiliades L,
Aronica GT. Flood inundation mapping
sensitivity to riverine spatial resolution and
modelling approach. Natural Hazards. 2016;
83(1):117–32.
[49]. Fijko R, Labant S, Weiss E, Zele M,
Markovi G, Zeleňáková M, et al. Flood risk
modelling of the Slatvinec stream in Kružlov
village, Slovakia. Journal of cleaner production.
2019; 212:109–18.
[50]. Hafnaoui MA, Madi M, Hachemi A, Farhi Y,
Amin M, Madi M, et al. El Bayadh city against
flash floods: case study. Urban Water Journal
[Internet]. 2020; 00(00):1–6. Available from:
https://doi.org/10.1080/1573062X.2020.1714671
[51]. Papagiannaki K, Lagouvardos K, Kotroni V,
Bezes A. Flash flood occurrence and relation to
the rainfall hazard in a highly urbanized area.
Natural Hazards & Earth System Sciences.
2015; 15(8):1859–71.
[52]. Moramarco T, Melone F, Singh VP.
Assessment of flooding in urbanized ungauged
basins: a case study in the Upper Tiber area,
Italy. Hydrological Processes: An International
Journal. 2005; 19(10):1909–24.
[53]. Molinari D, Menoni S, Aronica GT, Ballio
F, Berni N, Pandolfo C, et al. Ex post damage
assessment: an Italian experience. 2014;
4(c):901–16.
[54]. Shustikova I, Domeneghetti A, Neal JC,
Bates P, Castellarin A. Comparing 2D
capabilities of HEC-RAS and LISFLOOD-FP
on complex topography. Hydrological Sciences
Journal
[Internet].
2019; 64(14):1769–82.
Available
from:
https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1671982

[55]. Llasat MC, Petrucci O, Pasqua AA, Rossell
J, Llasat-Botija M, Petrucci O, et al. Towards a
database on societal impact of Mediterranean
floods within the framework of the HYMEX
project. Natural Hazards and Earth System
Sciences. 2013; 13(5):1337.
[56]. Gaume E, Livet M, Desbordes M,
Villeneuve J-P. Hydrological analysis of the
river Aude, France, flash flood on 12 and 13
November 1999. Journal of Hydrology. 2004;
286(1–4):135–54.
[57]. Eau D, Lyon G De, Delrieu G, Nicol J, Yates
E, Kirstetter P-E, et al. The catastrophic flashflood event of 8–9 September 2002 in the Gard
Region, France: a first case study for the
Cévennes–Vivarais
Mediterranean
Hydrometeorological Observatory. Journal of
Hydrometeorology. 2005; 6(1):34–52.
[58]. Hong Quang N, Tuan VA, Le Hang TT,
Manh Hung N, Thi Dieu D, Duc Anh N, et al.
Hydrological/Hydraulic
Modeling-Based
Thresholding of Multi SAR Remote Sensing
Data for Flood Monitoring in Regions of the
Vietnamese Lower Mekong River Basin. Water.
2020; 12(1):71.
[59]. Stoleriu CC, Urzica A, Mihu‐Pintilie A.
Improving flood risk map accuracy using
high‐density LiDAR data and the HEC‐RAS
river analysis system: A case study from
north‐eastern Romania. Journal of Flood Risk
Management. 2020; 13:e12572.
[60]. Vojtek M, Petroselli A, Vojteková J,
Asgharinia S, Publishing IWA. Flood
inundation mapping in small and ungauged
basins: sensitivity analysis using the EBA4SUB
and HEC-RAS modeling approach. Hydrology
Research. 2019; 50(4):1002–19.
[61]. Martins M, Gonçalves P, Gomes A, Teixeira
J. Definition of Flood-Prone Areas: A
Comparison between HEC-RAS and Iber
Software Results. In: Advances in Natural
Hazards and Hydrological Risks: Meeting the
Challenge. Springer; 2020. p. 127–31.
[62]. Ramachandran A, Palanivelu K, Mudgal B
V, Jeganathan A, Guganesh S, Abinaya B, et al.
Climate change impact on fluvial flooding in the
Indian sub-basin: A case study on the Adyar
sub-basin. PloS one. 2019; 14(5):1–24.
[63]. Rangari VA, Sridhar V, Umamahesh N V,
Patel AK. Floodplain mapping and management
of urban catchment using HEC-RAS: a case
study of Hyderabad City. Journal of the
Institution of Engineers (India): Series A. 2019;
100(1):49–63.

9911  تابستان،2  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[64]. Rangari VA, Umamahesh N V, Bhatt CM.
Assessment of inundation risk in urban floods
using HEC RAS 2D. Modeling Earth Systems
and Environment. 2019; 5(4):1839–51.
[65]. Murray V, Ebi KL. IPCC special report on
managing the risks of extreme events and
disasters to advance climate change adaptation
(SREX) [Internet]. BMJ Publishing Group Ltd;
2012.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1136/jech-2012-201045
[66]. Beven KJ. Rainfall-runoff modelling: the
primer. John Wiley & Sons; 2011.
[67]. Maghsood FF, Moradi H, Bavani ARM,
Panahi M, Berndtsson R, Hashemi H, et al.
Climate Change Impact on Flood Frequency and
Source Area in Northern Iran under CMIP5
Scenarios. Water. 2019; 11(2):273.
[68]. Runhaar HAC, Uittenbroek CJ, van Rijswick
HFMW, Mees HLP, Driessen PPJ, Gilissen HK.
Prepared for climate change? A method for the
ex-ante assessment of formal responsibilities for
climate adaptation in specific sectors. Regional
Environmental Change. 2016; 16(5):1389–400.
[69]. Baldassarre G Di, Montanari A, Lins H,
Koutsoyiannis D, Brandimarte L, Blöschl G, et
al. Flood fatalities in Africa: from diagnosis to
mitigation. Geophysical Research Letters. 2010;
37(22):2–6.
[70]. Motevalli A, Vafakhah M. Flood hazard
mapping using synthesis hydraulic and
geomorphic properties at watershed scale.
Stochastic Environmental Research and Risk
Assessment. 2016; 30(7):1889–900.
[71]. Kundzewicz ZW, Krysanova V, Dankers R,
Hirabayashi Y, Kanae S, Huang S, et al.

262
Differences in flood hazard projections in Europe
– their causes and consequences for decision
making. Hydrological Sciences Journal [Internet].
2017; 62(1):1–14.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2016.1241398
[72]. Dankers R, Arnell NW, Clark DB, Falloon
PD, Fekete BM, Gosling SN, et al. First look at
changes in flood hazard in the Inter-Sectoral
Impact
Model
Intercomparison
Project
ensemble. Proceedings of the National Academy
of Sciences. 2014; 111(9):3257–61.
[73]. Roudier P, Andersson JCM, Donnelly C,
Feyen L, Greuell W, Ludwig F. Projections of
future floods and hydrological droughts in
Europe under a+ 2 C global warming. Climatic
Change. 2016; 135(2):341–55.
[74]. Cloke HL, Pappenberger F. Ensemble flood
forecasting : A review. Journal of Hydrology
[Internet]. 2009; 375(3–4):613–26. Available
from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.06.005
[75]. Kavian A, Mohammadi M, Gholami L,
Rodrigo-Comino J. Assessment of the
spatiotemporal effects of land use changes on
runoff and nitrate loads in the Talar River.
Water (Switzerland). 2018; 10(4).
[76]. Jahanshahi A, Golshan M, Afzali A.
Simulation of the catchments hydrological
processes in arid, semi-arid and semi-humid
areas. Desert. 2017; 22(1):1–10.
[77]. Maghsood FF, Moradi H, Bavani M, Reza
A, Panahi M, Berndtsson R, et al. Climate
Change Impact on Flood Frequency and Source
Area in Northern Iran under CMIP5 Scenarios.
Water. 2019; 11(2):273.

