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 اهمیت موضوع

 آینده، زمانی افق و حاضر حال شرایط گرفتن نظر در با که است پذیرامکان صورتی در تنها آب منابع پایدار توسعه

 و مهم گام یک. نگیرد قرار تأثیرتحت نیز آیندگان نیازهای که شود انجام نحویبه مختلف نیازهای به آب منابع تخصیص

 امر، این بر تکیه با تا گردیده است سعی مطالعه این در لذا. است آینده زمانی افق نمودن مشخص زمینه، این در اساسی

لذا هدف اصلی از اجرای این طرح، مشخص نمودن افق محتمل در  .گردد معین آینده دوره در آب منابع محتمل وضعیت

تغییر اقلیم، تأثیر آن بر  ه و با در نظر گرفتن فرایند گرمایش جهانی و پدیدهآتی از نظر اقلیمی و هیدرولوژیکی بود دوره

رود مورد مطالعه وضعیت هیدرولوژیکی منطقه مشخص شده و از سوی دیگر نیز تغییرات آورد ورودی مخزن سد زاینده

 قرار گرفته است.

 )شرح مساله( مقدمه

 آورد مدیریت. باشدمی آب منابع مدیریت با مرتبط موضوعات ترینمهم از یکی سد ورودی در رودخانه آورد مدیریت

 و مدیریت. است برخوردار ایویژه حساسیت از گرددمی محسوب کشور مهم بسیار سدهای از یکی که رودزاینده سد

 ناپذیریجبران ضررهای به منجر آن در موجود قطعیت عدم منابع و آتی افق گرفتن نظر در بدون سد مخزن ریزیبرنامه

 وسیلهبدین. است تأثیرگذار رودخانه آورد بر مستقیم طوربه که است اقلیم تغییر زمینه این در مؤثر عوامل از یکی. گرددمی

 .بود خواهند دارا را زمینه این در تریجامع تصمیمات اتخاذ قابلیت آب منابع بخش گیرندگانتصمیم و مدیران

 هایافته ترینمهم

 .اصلی بشر در قرن حاضر است هایبه تبع آن پدیده تغییر اقلیم یکی از چالش و ایگلخانه گازهایغلظت  افزایش

رود یکی از مناطقی است که این حوضه آبریز باالدست سد زاینده. استبر منابع آبی ، تأثیر آن یکی از آثار بارز این پدیده

در نظر گرفتن منابع مختلف عدم  در این مطالعه با نمود.ی را ایجاد خواهد اکولوژیکی فراوان -تبعات اجتماعی اثرات،

 های مربوط به چهارمنظور از دادهبدین .رود گردیدقطعیت، سعی بر بررسی اثرات تغییر اقلیم برآورد ورودی سد زاینده

و پارامترهای  انتشار یثیر چهار سناریوأتدرجه و تحت 5/0 در 5/0 با دقت مکانی( AOGCMگردش عمومی جو )مدل 

و پس از آن با بررسی  همقیاس گردیدکوچک  ،میانی و دور ،بارندگی، حداقل دما و حداکثر دما در سه دوره آینده نزدیک

نتایج . سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز، سناریوهای دوره آتی در مدل اعمال گردیددر شبیه SWATقابلیت مدل 

سزای منابع عدم هتأثیر ب .باشدمی سازی هیدرولوژیکی محدوده مطالعاتیدر شبیه SWATقابلیت مدل دهنده نشان

سناریوهای انتشار در تصویرسازی شرایط اقلیمی و شرایط هیدرولوژیکی  و AOGCM هایمدلقطعیت مرتبط با 

 .دهدمیدوره آتی نشان  مطالعاتی نتیجه دیگری است که اهمیت مدیریت تطبیقی را در شرایط محتمل محدوده


