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وصول مقاله4931/80/80 :

تأييد نهايي مقاله4931/44/41 :

SWAT
مهین نادری

1

علیرضا ایلدرمی
حمید نوری

*2

3

سهیال آقا امین

4

حسین زینی وند

5

چکیده
تغيير کاربري اراضي و تأثير پديدهي تغيير اقليم بر فرآيندهاي هيدرولوژيکي و رواناب
سـطحي حوضهي آبخيز مـيتواند به مديريت چالشهاي منابع آب و برنامهريزي صحيح و
مديريت حوضههاي آبخيز کمک نمايد .در اين تحقيق به منظور بررسي اثر تغيير کاربري
اراضي و تغيير اقليم بر رواناب ،مدل  SWATمورد استفاده قرار گرفت .بـراي پيشبيني
کاربري اراضي حوضهي آبخيز گرين از تصاوير ماهواره لندست سالهاي ،4888 ،4301
 ،4841مدل مارکوف و  CAمارکوف استفاده و نقشهي کاربري اراضي سال  4814پيش
بيني شد .ريزمقياس نمايي دادههاي بارش و دما نيز توسط مدل  SDSMانجام شد و
خروجيهاي مدل  HADCM3جهت پيشبيني اقليم آتي حوضهي آبخيز گرين استفاده
4ـ کارشناس ارشد آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران.
4ـ دانشيار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:ildoromi@gmail.com

9ـ استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست ،دانشگاه مالير ،ايران.
1ـ استاديار گروه منابع طبيعي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ايران.
1ـ دانشيار گروه منابع طبيعي ،دانشکده منابع طبيعي و کشاورزي ،دانشگاه لرستان ،ايران.
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گرديد .با توجه به ضريب نش ساتکليف و ضريب تعيين به دست آمده در مرحلهي
واسنجي (به ترتيب برابر با  8/13و )8/18و مرحله اعتبار سنجي (به ترتيب برابر با  8/11و
 )8/11اين مدل داراي کارايي قابل قبولي در پيشبيني متغيرهاي مورد بررسي در حوضهي
آبخيز مورد مطالعه است .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد با ثابت ماندن روند تغييرات
دورهي پايه در سالهاي  4301تا  4841اين منطقه شاهد افزايش  4/40درصدي مساحت
جنگل و کاهش  4/81درصدي مساحت مرتع تا سال  4814نسبت به سال  4841خواهد
بود و همچنين مشاهده ميشود که در اکثر ماههاي سال در دوره آتي ميانگين بارش
ماهانه داراي روند کاهشي و ميانگين دما داراي روند افزايشي خواهد بود .نتايج بيانگر اين
موضوع است که تغيير کاربري اراضي در دورهي آتي با کاهش مساحت مرتع و اراضي بدون
پوشش و افزايش مساحت اراضي جنگلي و همچنين تغيير اقليم تحت سناريوهاي  A2و
 B2موجب کاهش ميزان رواناب ميگردد .در نهايت نتايج نشان داد کاهش ميزان رواناب
در دوره  4814تا  4818نسبت به دورهي  4888تا  4848در اثر تغيير اقليم (بارش و دما)
بيشتر از ميزان کاهشي است که در اثر تغيير کاربري اراضي ايجاد ميشود.
واژههای کلیدی :تغيير اقليم ،حوضهي گرين ،رواناب ،کاربري اراضي ،مدل .SWAT

مقدمه
در يک اکوسيستم طبيعي ايجاد تغيير در شرايط محيطي آن اکوسيستم ،بر پاسخهاي
هيدرولوژي مانند جاري شدن سيالب و ميزان فرسايش و رسوب منطقه تأثيرگذار
است (سيکا و همکاران .)4889 ،4يکي از مدلهاي مورد استفاده به منظور بررسي
4
اثر تغيير کاربري اراضي و تغيير اقليم بر رواناب مدل  SWATاست ،مدل SWAT
يک شبيه ساز هيدرولوژيکي و يک مدل زمان پيوسته و نيمه توزيعي مکاني با پايهي

1- Sika et al.,
2- Soil and Water Assessment tools

...
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فيزيکي است که توسط جف آرنولد 4در سال  4333براي سرويس تحقيقات
کشاورزي آمريکا تهيه شده و از آن زمان به طور پيوسته در حال توسعه بوده است.
درک رابطه بين تغييرات کاربري اراضي و عوامل به وجود آورندهي آن و اثرات
ثانوي آن بر رژيم هيدرولوژيکي ،اطالعات ضروري براي برنامهريزي استفاده از زمين
و مديريت پايدار منابع طبيعي فراهم ميکند (پاالموليني .)4844 ،4از طرف ديگر
تغيير اقليم و افزايش گرمايش جهاني باعث گسترش خشکساليها و تداوم آنها شده
و اين تغيير باعث توزيع غيريکنواخت بارش ميشود و بر منابع آب تأثير ميگذارد.
بررسي ميزان و روند تغييرات ايجاد شده و اثر آن بر فرايندهاي هيدرولوژيکي
حوضه ،راهگشاي پيشبيني وضعيت تغييرات در آينده و ارايهي برنامههاي کاراتر در
زمينه توسعهي پايدار منابع آب حوضه است (باتروس و همکاران .)4881 ،9ساخت
سد گرين در حوضهي گرين و خطر پر شدن مخزن سد از رسوبات و کاهش عمر
مفيد آن به دليل وقوع سيالبهاي فصلي و تأثيري که کاربري اراضي حوضه و تغيير
اقليم بر اين امر دارد دليل انتخاب اين منطقه براي تحقيق حاضر بوده است .هدف
از انجام اين تحقيق بررسي تغييرات کاربري اراضي و اقليم حوضهي آبخيز مورد
مطالعه و تعيين ميزان اثر اين تغييرات بر ميزان رواناب اين حوضهي آبخيز در
جهت مديريت بهتر آن است .مطالعات مختلفي در راستاي اين تحقيق در نقاط
مختلف جهان انجام شده است از جمله لي 1و همکاران ( ،)4881در حوضهاي واقع
در غرب آفريقا با استفاده از مدل  SWATتحقيقي انجام داده و نشان دادند که
تغيير مناطق با کاربري جنگل ،مرتع و بوتهزار به اراضي کشاورزي و يا مناطق
شهري باعث تغيير شرايط هيدرولوژي طبيعي در يک حوضهي آبخيز ميشود و

1- Jeff Arnold et al.,
2- Palamuleni
3- Bathurst
4- Li
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نتيجه اين تغيير به صورت افزايش در حجم رواناب سطحي ،کاهش تغذيهي منابع
آب زيرزميني و آب پايهي رودخانهها ميباشد .استيلو همکاران )4880( 4نيز تأثير
تغيير اقليم را بر هيدرولوژي جريان رودخانه با استفاده از مدل گردش عمومي
 ECHAM5و سناريوي انتشار  ،A1Bبررسي کردند .در اين تحقيق از مدل مفهومي
بارش رواناب  HBV-Lightبراي بررسي وضعيت جريان در دورهي آتي  4848تا
 4818استفاده کردند و به اين نتيجه رسيدند که بارش زمستانه و تابستانه به
ترتيب افزايش و کاهش مييابد و ميزان دبي هم تحت تأثير تغيير اقليم تغيير
خواهد کرد .بالوچ و همکاران ،)4849( 4اثرات کاربري اراضي و تغيير اقليم را بر
رژيم جريان آب رودخانهي نامنام در حوضهي آبخيز کويسگيز در ترکيه بررسي کردند
و به اين نتيجه رسيدند که با گسترش شهرنشيني تغيير شديد در ميزان ،فرکانس و
مدت زمان جريان ايجاد شده است .ثانيخاني و همکاران ( )4934با استفاده از مدل
 LARS-WGبه بررسي اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضهي آبخيز آجيچاي در
استان آذربايجان شرقي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که در اين منطقه ميزان
بارش کاهش و دما افزايش مييابد .و براي شبيهسازي اثرات تغيير اقليم بر رواناب از
مدل هوشمند برنامهر يزي بيان ژن با استفاده از الگوهاي ورودي مختلف استفاده
کردند و نتايج حاکي از کاهش قابل توجه ميزان رواناب حوضه بودند .همچنين
ايزدي و همکاران ( ،)4934کاربرد مدل  SWATرا در شبيهسازي دبي رودخانهي
شيريندره بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که مدل  SWATقادر به شبيه
سازي روانآب بوده و قادر است زمان دبي پيک را به خوبي شناسايي کند.
منطقهی مورد مطالعه
حوضهي آبخيز سد گرين در استان همدان و در دامنهي رشتهکوههاي زاگرس واقع
1- Steele et al.,
2- Baloch et al.,

...
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شده است اين محدوده شامل حوضهي آبخيز رودخانه سراب گاماسياب تا محل سد
مخزني گرين است ،و مساحت آن تا محل سد گرين  44کيلومترمربع است ،حوضهي
آبخيز گرين عمدتا کوهستاني بوده و دامنهي تغييرات ارتفاعي آن از  4099/3تا
 9143/04متر از سطح درياي آزاد است .ارتفاع متوسط در حوضهي آبخيز گرين
حدود  4113متر ،شيب متوسط آن 18/14درصد و طول آبراههي اصلي آن 0/141
کيلومتر است ( شکل .)4

شکل ( )1موقعیت حوضهی آبخیز گرین در استان همدان و در ایران
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مواد و روش
دادههاي ورودي مدل  SWATشامل دادههاي اقليمي و هيدرولوژيکي (بارش روزانه،
دماي حداقل و حداکثر ،رطوبت نسبي ،سرعت باد ،نقطهي شبنم و تابش خورشيدي)
است ،که در اين تحقيق از آمار ده ساله مربوط به ايستگاه سينوپتيک نهاوند
استفاده شد .همچنين ،نقشههاي توپوگرافي ،مدل ارتفاعي رقومي (،)DEM
خاکشناسي و کاربري اراضي نيز به عنوان وروديهاي مدل مورد نياز است .نقشهي
مدل ارتفاعي رقومي ( )DEMبا استفاده از نقشهي توپوگرافي  4:418888حوضهي
آبخيز گرين ،استخراج گرديد (شکل.)4

شکل ( )2نقشهی  DEMحوضهی آبخیز گرین

نقشهي کاربري اراضي حوضه را با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و با توجه به
نقشهي کاربري اراضي سال  4903که از ادارهي منابع طبيعي همدان تهيه گرديد،

...
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بدست آمد .به اين منظور از تصاوير ماهواره لندست و نرمافزار  ENVIاستفاده
گرديد (شکل .)9

الف) نقشهی کاربری اراضی سال 1891

ب) نقشهی کاربری اراضی سال 2222

شکل ( )3الف و ب) نقشههای کاربری اراضی حوضهی آبخیز گرین

ادامهی شکل ( )3نقشهی کاربری اراضی حوضهی آبخیز گرین ()2214
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اطالعات خاکشناسي منـطقه ،که بر اساس واحـدهاي اراضي منطقه ،در 48
پليگون و در  1کالس طبقهبندي شده است ،از ادارهي کل منابع طبيعي استان
همدان تهيه گرديد (شکل .)1

شکل ( )4نقشهی خاکشناسی حوضهی آبخیز گرین

واسنجي و اعتبارسنجي مدل  SWATدر نرمافزار  SWAT CUPصورت گرفت .در
اين تحقيق از آمار سال 4884تا  4881براي واسنجي و سال  4880تا  4848جهت
اعتبارسنجي مدل استفاده گرديد .براي آماده کردن مدل  SWAT CUPابتدا بايد
پارامترهاي مورد نياز براي واسنجي به مدل معرفي گردد .پارامترهاي مورد استفاده
براي واسنجي دبي از يک مجموعهي  41تايي از پارامترهاي رواناب با حدود اوليه
مشخص انتخاب گرفت (وينشل و همکاران.)4881 ،

...
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ارزيابي نتايج واسنجي توسط معيارهاي  ، R2فاکتور  ،Rفاکتور  PوNS 4

صورت ميگيرد .به منظور تعيين درجهي حساسيت پارامترهاي جريان در مدل
 SWATبا استفاده از برنامه  SUFI2در نرمافزار  SWAT CUPحساسيتسنجي
براي  41پارامتر انتخابي صورت گرفت ،با استفاده از نتايج حساسيتسنجي در مورد
حذف پارامترهايي که داراي درجهي حساسيت کمتري هستند ،از فرآيند واسنجي
تصميمگيري ميشود .با توجه به معيارهاي  P-Valueو  T-Statحساسيت پارامترها
مشخص ميشود .با استفاده از نقشههاي کاربري اراضي مربوط به سالهاي ،4301
 4888و  4841که در مراحل قبل تهيه شد و مدل زنجيره مارکوف و فيلتر CA
مارکوف نقشهي کاربري اراضي سال ( 4814شکل  )1نيز تهيه گرديد.

شکل ( )5نقشهی کاربری اراضی حوضهی آبخیز گرین در سال 2242

1- Nash Satklif
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در اين تحقيق از خروجيهاي مدل  Hadcm3جهت پيشبيني اقليم آتي گرين
استفاده گرديد .در اين تحقيق از روش آماري  SDSMبه منظور ريزمقياس کردن
خروجي مدلهاي گردش عمومي جو و از مدل  SWATدر محدودهي پارامترهاي
واسنجي شده ،جهت شبيهسازي رواناب ناشي از تغييرات اقليمي حوضهي آبخيز گرين
تحت دو سناريو  A2و  B2استفاده شد .به اين منظور پيشبينيهاي مدلهاي GCM

براي متغيرهاي اقليمي تحت سناريوهاي  ،A2که در برگيرندهي تقويت نيروهاي
جمعيتي منطقهاي با تأکيد بر ارزش خانوادهها و رسوم خانوادگي ،رشد زياد جمعيت
و وابستگي کمتر به پيشرفت سريع اقتصادي است و  B2که در آن به راهحلهاي
منطقهاي براي تقويت مسائل اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيست تأکيد ميشود،
پس از ريزمقياسسازي به فرمت مدل  SWATتبديل گرديد و مدل براي سناريوهاي
مورد نظر اجرا شد و سپس نتايج حاصل از اجراي مدل با سناريوهاي مختلف و
نتايج حاصل از اجراي مدل با شرايط اقليمي زمان حال ،مورد مقايسه قرار گرفت.
بحث و نتایج
نتایج واسنجی مدل SWAT

نتايج واسنجي مدل براي دبي روزانه در دورهي  4884تا  4881در نمودار مربوط به
مقايسهي مقادير دبي مشاهداتي و شبيهسازي شده در شکل ( )1نشان داده شده
است .با توجه به نتايج شاخصهاي آماري در جدول ( )4شاخص  NSبرابر  8/13و
فاکتور  Pو فاکتور  Rبه ترتيب برابر  8/11و  8/89به دست آمده و ضريب تعيين
( )R2براي دبيهاي مشاهداتي و شبيهسازي شده برابر8/18است .بر اين اساس
نتايج به دست آمده در مرحلهي واسنجي تأييد گرديدند.
جدول ( )1نتایج آمارههای مربوط به واسنجی مدل برای دبی روزانه
NS

R2

R-factor

P_factor

MSE

bR2

8/13

8/18

8/89

8/11

8/93

8/91

...
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شکل ( )1مقایسهی مقادیر دبی مشاهداتی و شبیهسازیشده برای دورهی واسنجی در حوضهی
آبخیز گرین

نتایج اعتبارسنجی مدل SWAT

مرحلهي اعتبار سنجي به منظور بررسي درستي انتخاب پارامترها در دورهي واسنجي،
براي دورهي  4880تا  4848انجام گرفت .شکل ( )1نتايج اعتبارسنجي و جدول
( )4نتايج مربوط به شاخصهاي آماري را نشان ميدهد .مقدار فاکتور  Pکمتر از
دورهي واسنجي بوده که نشاندهندهي عدم قطعيت بيشتر مدل در اين مرحله است،
مقدار ضريب  NSو  R2در اين مرحله بيشتر از مرحلهي واسنجي است و مقدار
فاکتور  Rنيز کمتر از يک بوده که شبيهسازي نسبتاً خوب دبي در اين مرحله را
بيان مي کند .با توجه به مقدار ضريب نش ساتکليف و ضريب تعيين رواناب بدست
آمده در مرحلهي واسنجي و اعتبارسنجي و بر اساس شاخص کيفي کارايي مدل
 SWATدر حوضهي گرين در طبقه قابل پذيرش قرار ميگيرد .عموماً اگر شاخص
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نش -سانکليف بيشتر از  8/11باشد مدل عالي و کامل و اگر بين  8/91تا  8/11باشد،
رضايت بخش و اگر کمتر از  8/91باشد غيرقابل قبول فرض ميشود با توجه به اينکه
ضريب نش ساتکليف براي حوضهي آبخيز گرين در مرحلهي واسنجي و اعتبارسنجي
به ترتيب برابر  8/13و  8/11بهدست آمده است ،نتايج به دست آمده رضايتبخش
بوده و مدل  SWATتوانايي شبيهسازي رواناب سطحي در حوضهي آبخيز گرين را دارد.
جدول ( )2نتایج آمارههای مربوط به اعتبارسنجی مدل برای دبی روزانه در حوضهی آبخیز گرین
NS

R2

R-factor

P_factor

MSE

bR2

8/11

8/11

8/81

8/93

8/41

8/14

شکل ( )7مقایسهی مقادیر دبی مشاهداتی و شبیهسازیشده برای دورهی اعتبارسنجی در
حوضهی آبخیز گرین

اثر تغییر کاربری اراضی بر رواناب
نتايج حاصل از تأثير تغيير کاربري اراضي بر رواناب در شـکل ( )0و ( )3آمده است .با

...
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توجه به اين نمودارها مشاهده ميشود که در دورهي  4814تا 4814در حوضهي
مورد مطالعه ميزان رواناب خروجي حوضه نسبت به دورهي  4888تا 4848کاهش
مييابد .با توجه به اينکه در اين مرحله از اجراي مدل تمام وروديهاي مدل غير از
کاربري اراضي ثابت در نظر گرفته شده است ميتوان اين کاهش رواناب را ناشي از
افزايش مساحت اراضي جنگلي و کاهش مساحت اراضي بدون پوشش دانست .به طور
کلي با افزايش کاربري جنگل به علت افزايش ميزان نفوذپذيري و آبگذري به آبخوان
سطحي و عميق و افزايش تبخير و تعرق واقعي مقدار رواناب سطحي کاهش يافته است.
جدول ( )3مساحت کاربری اراضی (کیلومتر) سال  2214و 2242
جنگل طبیعی جنگل دستکاشت

4841
4814

4/91
4/13

8/04
4/81

اراضی مرتعی

اراضی صخرهای (بدون پوشش)

41/19
41/43

9/41
9/48

شکل ( )9اثر تغییر کاربری اراضی برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی  2222تا 2212با دورهی 2242
تا )2252
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شکل ( )8اثر تغییر کاربری اراضی برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی2222تا 2212با دورهی  2242تا
)2252

اثر تغییر اقلیم بر رواناب
نتايج حاصل از تأثير تغيير اقليم بر رواناب در اشکال  48تا  49نشان داده شده است
که حوضهي مورد مطالعه در دوره  4814تا  4814نسبت به دورهي  4888تا
 4848شاهد کاهش رواناب خواهد بود .ميتوان اين کاهش ميزان رواناب را ناشي از
افزايش دما و به دنبال آن افزايش ميزان تبخير و کاهش ميزان بارندگي دانست .با
توجه به نتايج مربوط به دما ،بارندگي و رواناب ماهانه دورهي آتي مشاهده ميشود
که در ماههايي که ميزان بارندگي کاهش و دما افزايش يافته ميزان رواناب در دورهي
آتي نيز کاهش مييابد.

...
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شکل ( )11اثر تغییر اقلیم برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی  2222تا  2212با دورهی  2242تا 2252
سناریو )A2

شکل ( )12اثر تغییر اقلیم برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی  2222تا 2212با دورهی  2242تا
 2252سناریو)A2
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شکل ( )13اثر تغییر اقلیم برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی 2222تا 2212با دورهی  2242تا
2252سناریو )B2

شکل ( )14اثر تغییر اقلیم برمیزان رواناب (مقایسهی دورهی  2222تا  2212با دورهی  2242تا
 2252سناریو )B2

...
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مقایسهی اثر تغییر کاربری اراضی و اثرتغییر اقلیم در دورهی آتی
با توجه به شکل ( )9مشاهده ميشود که تغيير کاربري اراضي در دورهي آتي با
کاهش مساحت مرتع و اراضي بدون پوشش و افزايش مساحت اراضي جنگلي موجب
کاهش ميزان رواناب 3ميشود و تغيير اقليم نيز تحت سناريوهاي  A2و  B2موجب
کاهش ميزان رواناب ميگردد .همچنين مشاهده ميشود اثر تغيير کاربري اراضي بر
کاهش ميزان رواناب در دورهي آتي در مقايسه با اثر تغيير اقليم تحت سناريوهاي
 A2و  B2کمتر بوده و تغيير اقليم رواناب را به ميزان بيشتري کاهش خواهد داد که
با نتايج آالوي و همکاران ( )4849و بالوچ و همکاران ( )4849مبني بر تأثير بيشتر
کاربري اراضي بر کاهش دبي مغايرت دارد .از داليل عمدهي اين مغايرت ميتوان به
تفاوت در ش دت تغيير کاربري اراضي و همچنين وسعت اراضي تغيير يافته نسبت
داد به طوري که با توجه به کوهستاني بودن منطقه در حوضهي آبخيز گرين نسبت
بـه ساير مناطق که داراي زمين هاي مسطح با کاربريهاي کشاورزي مـيباشند
ميتواند چنين نتيجهگيري را بيان نمايد که اثر تغيير اقليم در حوضهي آبخيز سد
گرين نسبت به تغيير کاربري اراضي به شکل محدود به دليل کوهستاني بودن
بيشتر است.
نتیجهگیری
نتايج حاصل از بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بر رواناب حوضهي آبخيز گرين
بيانگر کاهش ميزان رواناب به صورت روزانه و ماهانه در اين حوضهي آبخيز است.
افزايش مساحت جنگل و کاهش مساحت مرتع و اراضي بدون پوشش در دورهي
آتي يکي از داليل اين مسئله است .همچنين نتايج بررسي اثر تغيير اقليم بر رواناب
حوضهي آبخيز گرين بيانگر کاهش ميزان رواناب به صورت روزانه و ماهانه در اين
حوضهي آبخيز است .باتوجه به اينکه در هر دو سناريو  A2و  B2ميانگين ماهانه
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دما به خصوص در ماههاي اول و آخر سال داراي روند افزايشي بوده و ميزان
بارندگي نيز در بهار و زمستان کاهش يافته ،ميتوان اين کاهش ميزان رواناب را
ناشي از افزايش دما که به دنبال آن تبخير نيز افزايش مييابد و کاهش ميزان بارش
در اين حوضهي آبخيز دانست .با توجه نتايج به دست آمده ،مشاهده ميشود که
ميانگين رواناب ماهانه در ماههايي که کاهش بارش ،ماههاي ژانويه ،فوريه ،مارس،
آپريل ،مي و دسامبر کاهش يافته است و در ماههايي که افزايش ميزان بارندگي
پيشبيني شده است مثل ماههاي ژون ،جوالي آگوست و سپتامبر ميزان رواناب
نسبت به دورهي حاضر افزايش خواهد يافت .همچنين مشاهده ميشود که اثر تغيير
کاربري اراضي بر کاهش ميزان رواناب در دورهي آتي در مقايسه با اثر تغيير اقليم
تحت سناريوهاي  A2و  B2کمتر بوده و تغيير اقليم رواناب را به ميزان بيشتري
تخت تأثير قرار داده و کاهش رواناب بيشتر تحت تأثير تغيير اقليم است اين نتايج با
مطالعهي آالوي و همکاران ( )4849در حوضهي يورسرن در درهي کوههاي آلپ و
بالوچ و همکاران ( )4849در حوضهي آبخيز کويسگز در ترکيه مغايرت دارد .با
توجه به اطالعات به دست آمده از اين پيشبينيها ميتوان در جهت مديريت
درست حوضهي آبخيزگرين و اتخاذ تدابير مديريتي درست و متناسب با شرايط اين
حوضهي آبخيز و جلوگيري از تغييرات نا مناسب کاربري اراضي و کاهش خسارات
ناشي از پديدهي تغيير اقليم اقدام کرد.
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