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بررسی تغییرات مکانی و زمانی آبدهی فصلی و ساالنۀ حوزۀ کرخه
 مجتبی نساجی زواره*؛ استادیار مؤسسۀ آموزش و ترویج کشاورزی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 باقر قرمزچشمه؛ استادیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 مسلم محمدپور؛ استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
چکیده
تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی می تواند باعث تغییر در روند آبدهی فصلی و ساالنۀ رودخانه شود .تغییررات آبردهی سراالنه و فصرلی
رودخانه بایستی در مدیریت و برنامهریزی منابع آب در حوزۀ آبخیز مد نظر قرار گیرد .برای این منظور در این تحقیر حوضرۀ کرخره
مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل روند آبدهی این حوزه ،سریهای زمانی روزانۀ  15زیر حوزۀ منتخب در دورۀ زمانی  1347-48الی
 91-1390استفاده گردید .پس از بازسازی سریهای زمانی زیر حوزههای منتخب 5 ،شاخص آبدهی شامل دبی با احتمرا  95 ،5و
 50درصد ( )Q5,Q10,Q50,Q90,Q95فصلی و ساالنه برای مراحل بعدی پژوهش آماده شد .روند آبدهی فصلی و ساالنه با اسرتفاده از
روش تایل-سن محاسبه و سپس درصد تغییرات آبدهی در دورۀ زمانی  1347-48الی  1390-91برای زیر حوزههای منتخب تعیین و
نقشۀ آبدهی ساالنه و فصلی برای هر شاخص تهیه شد .نتایج نشان داد که آبدهی فصلی و ساالنه در اغلب زیر حوزههای منتخب ،روند
کاهشی و منفی داشت .زیر حوزههای منتخب جنوب شرق حوزه دارای روند کاهشی کمتری نسبت به دیگر زیر حروزههرا را دارا برود.
دبی کم آبی ( )Q90,Q95نسبت به دبی پرآبی ( )Q5,Q10روند کاهشی شدیدتری را نشان داد .شاخص پرآبی فصل بهار در زیر حوضۀ
کاکارضا و آفرینه روند افزایشی داشتند .این دو زیر حوزه مستقل بوده و تحت تأثیر رواناب زیرحوزههای دیگر نمی باشد .افزایش رونرد
شاخص پرآبی در این دو زیر حوزه را می توان به افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم و ذوب زود هنگام برف نسبت داد.
کلید واژگان :آنالیز آبدهی ،شاخص آبدهی ،روش تایل-سن ،حوضۀ کرخه.
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 .1مقدمه
اثر تغییر اقلیم بر منابع طبیعری و بره ویرژه منرابع آب
انكارناپذیر است .بنابراین به منظور برنامرهریرزی وضرعیت
منابع آب در دورههای آتی شناخت تغییرات روند آبردهی
ساالنه ضروری اسرت .شناسرایی و آشكارسرازی تغییررات
اقلیمی و یافتن علل این تغییرات و بررسری ترأثیرات ایرن
تغییرات بر کلیۀ ابعاد محیطی از اقداماتی است کره مری-
تواند راهكارهایی را در جهت سازگاری و مقابلره برا آنهرا
ارائه بدهد .بهطوریکه مسئولین ارشد و برنامهریزان منابع
طبیعی بتوانند در چنین شرایطی برر مشرك ت مردیریتی
منابع طبیعی فائ آیند .در کشور ما مطالعرات زیرادی در
زمینۀ تغییرپرذیری اقلیمری در سرط ملری ،منطقرهای و
محلی از اواخر دهۀ هفتاد آغاز شده است .نتایج تحقیقرات
نشان میدهد که روند دمای حرداکرر و حرداقل افزایشری
است در حالیکه این روند برای برارش کاهشری میباشرد
[ .]20اگرچه بررسی روند مقرادیر میرانگین برارش و دمرا
موضوع حائز اهمیتی در تحقیقات مربرو بره تغییرراقلیم
است؛ اما تحقیقات انجام شده بر روی بررسی روند مقرادیر
حدی دما و بارش اهمیت این دو متغیر را بر روند آبردهی
رودخانهها مشخص مینماید [.]5
براساس گزارش هیئت بینالردو تغییرر اقلریم تحرت
عنوان "گزارشات ارزیابی تغییرات اقلیم" افرزایش جهرانی
دما بر اساس مشاهدات دمایی که از سط خشكیها و آب-
های مناط مختلف جهان به دست آمده ،تأیید شده است.
اما الگوی نسبتاً مشخصی مانند دما در مورد بارش وجرود
ندارد .برای مرا اغلب قسمتهای شمالی و جنوبی آمریكا،
شما و مرکز اروپا به طور معنیداری مرطوبتر و سراحل
مدیترانه ،آفریقای جنوبی و قسمتهایی از آسیا خشکترر
شدهاند .نوسانات بارش افزایش یافته و تمایل رفتار برارش
بیشتر به بارشهای سنگینتر بوده است .اما در مناطقی که
بارش به طور معنیدار تغییر یافته دبی رودخانهها نیز تغییر
کرده است .بر اساس همین گزارش میانگین ساالنۀ جریان
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رودخانهای در عرضهای باال و بخشهایی از نواحی گرم و
مرطوب  10تا  40درصد افزایش داشته است ،امرا بخرش-
هایی از نواحی خشک در عرضهای متوسط کاهش  10تا
 20درصدی این جریان را نشان میدهد .اگر چره بررسری
روند دما و بارش در دنیا در چند دهۀ اخیرر مطررش شرده
است؛ در حالیکه عمر بررسی روند آبدهی بیش از یک دهه
نیست ،این بررسیها در سا های اخیرر بره دلیرل مطررش
شدن موضوع تغییرات اقلیمی بیشتر نظر دانشمندان را به
خود جلب کرده است [.]10
در تحلیل روند آبدهی رودخانهها میتوان از روشهای
مختلفی اسرتفاده کررد .تمرکرز اصرلی تحقیقرات در ایرن
زمینه بر روی واکنش دبی حوزههای آبخیرز بره تغییررات
اقلیمی و تغییر پوشش گیاهی توسط انسران اسرت [.]21
تعدادی از تحقیقات با استفاده از مد هرا هیردرولوکیكی و
معادالت بری ن آبری و تعرداد دیگرری از مطالعرات سرهم
تغییرپذیری اقلیم و فعالیتهرای انسران را روی تغییررات
دبرری رودخانرره برره صررورت کمرری بررسرری نمررودهانررد
[ .]11،12،25اخیررراً پژوهشررگران برررای بررسرری اثرررات
تغییرپررذیری و تغییررر اقلرریم ،تحقیقرراتی را بررا اسررتفاده از
روشهای آماری در حوزههای آبخیز دست نخرورده انجرام
دادهاند [ .]8 ،4امرا در هرر صرورت اسرتفاده از روشهرای
آماری برای تحلیل رونرد در ایرن تحقیقرات امرری الزم و
ضروی بوده است [ .]6بیشتر تحقیقات صرورت گرفتره برر
روی روند آبدهی به بررسی متوسط آبدهی فصلی و ساالنه
پرداخته است [ .]15 ،1،6در صرورتیکره تحقیقرات اخیرر
پژوهشگران بر روی روند شاخصهای مقادیر حدی آبدهی
متمرکز میباشد [ .]18،19 ،8بر این اساس اهداف اصرلی
تحقی حاضر شرناخت مقرادیر متوسرط و حردی جریران
ساالنه و فصلی در ایسرتگاههای منتخرب ،شرناخت رونرد
تغییرات این مقرادیر در زیرر حوزههرا منتخرب و ارزیرابی
جدیررد از تغییرررات رونررد رکیررم هیرردرولوکیكی فصررلی بررا
جزئیات زمانی و مكانی در نظر گرفته شده است.
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در سا های نزدیک تحقیقات زیادی بر روی شرناخت
روند آبدهی رودخانهها انجام شده است کره در اینجرا بره

تغییر کاربری اراضی و تغییرپذیری اقلیم برر روی آبردهی
رودخانرره از تغییررر یررک فرراکتور بررا فرررض ثابررت بررودن

تعدادی از آنها اشاره میشود .در تحقیقی رونرد آبردهی
 48رودخانۀ سوئیس با رکیم مختل نشده جریران را بررای
سه دورۀ زمانی مورد بررسی قرار دادنرد .افرزایش آبردهی
ساالنه مربو به افزایش رواناب در فصو زمستان ،بهرار و

فاکتورهای دیگر اسرتفاده گردیرد .اثررات تغییرر کراربری
اراضی و تغییرپذیری اقلیم باعث کاهش روانآب و ذخیررۀ
آب در خاک و تبخیر و تعررق شرده برود .تغییرر کراربری
اراضری و تغییرپرذیری اقلرریم بره ترتیرب  %9/6تررا %95/8

پاییز بود .اغلب تغییرات آبدهی در فصل زمستان به وقوع
پیوسته بود .آبدهی زمستان در تمامی ایستگاههای مرورد
مطالعه به خصوص برای آبدهیهای ماکزیمم افزایش یافته
است .اغلب روندها در جریانهای حد باالیی فصل زمستان
و حد پایینی و میانی فصل بهار و تابستان و پاییز معنیدار
بود .این طور می توان تصور نمود کره افرزایش در روانراب
زمستان در نتیجۀ تبدیل برف به بارندگی باشد .نتایج اغلب
اشراره برر ایرن موضروع دارد کره آبخیزهرای کوهسرتانی
بیشترین آسیبپذیری را از نظر تغییر اقلیم دارند و این به
دلیل افزایش رواناب در پی تغییرات دمایی اعما شده بر
روی باران ،برف و ذوب برف و یخ میباشد [.]4
در تحقیقی دیگر روند آبدهی  5حوزۀ آبخیز در مینره-
سوتا را برای هفت شاخص آبدهی تحلیل نمودند .تغییرات
متوسط آبدهی ساالنه با تغییرات بارش ساالنه همبستگی
داشرت .برارش تنهرا دلیرل تغییررات دبری در مینرهسروتا

مقدار رواناب را کاهش داد [.]11
در تحقیقی روند آبدهی فصلی و سراالنه را در شرما
اروپا را بررسی نمودنرد .در تعردادی از حروزههرای آبخیرز
تغییرات وجود نداشت اما الگوهرای ناحیرهای مجرزا بررای
دورههای زمانی مشاهدهای وجرود داشرت .در حروزههرای
آبخیز بزرگ آبدهی ساالنه برای دورههای  2005-1941و
 2000-1961افزایش یافته است .رونرد آبردهی سراالنه و
فصلی سی بها و خشكسالیها نتیجرهای از تغییررات در
بارش و دما میباشد ،اما نمیتوان نتیجه گرفرت کره دمرا
سیگنا مؤثرتر از بارش بر روی آبدهی است .بررای مررا
افزایش نسبی دبی در زمستان و بهار بزرگترر از افرزایش
دبی ساالنه میباشد .این موضوع نتیجۀ اثرات دما بر زمان
ذوب برف میباشد .همچنین تغییر در شرروع سریل بهرار
(بهجز برای ایسلند) در نتیجۀ تغییرات در شروع ذوب برف
است .ع وه براین روند خشكسالیهای تابستانی شردیدی

محسوب نمیشد .تغییرات کاربری اراضی ،شهرسرازی یرا
زهكشی اراضی کشاورزی بر روی روند آبردهی تأثیرگرذار
است .آبدهی حداکرر در نتیجۀ بارندگی در رودخانرههرای
مینهسوتا ،میسیسیپی و رد افزایش یافته است .افزایش
آبدهی حداکرر تابستان با وقروع مكررر بارنردگی سرنگین
همراه بوده است .جریانهای حداقل در تعداد معنریداری
از ایستگاهها روند معنیداری داشته و باالترین نرخ روند آن
در  20سا گذشته بوده است [.]18
لرری و همكرراران اثرررات تغییررر کرراربری اراضرری و
تغییرپذیری اقلیم بر هیردرولوکی را در حوضره کشراورزی
در چین مورد بررسی قررار دادنرد .بردین منظرور از مرد
 SWATاسرتفاده گردیرد .برررای بررسری رونرد اقلیمرری از
آزمون من-کندا استفاده شد .بره منظرور ارزیرابی اثررات

که در غرب و جنوب نروک وجرود دارد بره وسریلۀ افرزایش
تدریجی دما در تابستان توجیه میگردد [.]24
در مطالعهای دیگر اثرات تغییرپذیری اقلیم و فعالیت-
های انسان بر آبدهی رودخانهای در شما شررق چرین را
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه دادههای میرانگین
آبدهی ساالنۀ  6ایستگاه هیردرومتری مرورد بررسری قررار
گرفتند .در این تحقی دادههای بارش  22ایستگاه باران-
سنجی و  10ایسگاه هواشناسری در داخرل حوضره مرورد
استفاده قرار گرفت .به منظور بررسی روند آبدهی و تعیین
نقا تغییر از آزمون روند من-کندا اسرتفاده شرد .بررای
تحلیل و برآورد اثررات تغییرر پرذیری اقلریم روی آبردهی
رودخانه ،معادله بی ن آبی در حوزۀ آبخیز مورد مطالعه به
کار گرفته شد .نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاههرای
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هیدرومتری روند آبدهی ساالنه منفی میباشد 43 .درصرد
کاهش آبدهی ساالنه به دلیل تغییر پرذیری اقلیمری و 57
درصد آن به دلیل فعالیتهای انسانی بوده است [.]25
در تحقیقی دیگر محققان مطالعات انجام گرفته در طی
دهۀ اخیر بر روی  177سری زمانی روند جریران در رکیرم
هیدرولوکیكی رودخانههای آلپ را مرورد تجزیره و تحلیرل

ترتیب  62 ،57و  75سری زمانی معنیدار برود .دبری کرم
آبی در  7ایسرتگاه رونرد افزایشری و در  3ایسرتگاه رونرد
کاهشی معنیداری را نشان داد در حالیکه دبی پرآبی در
 4ایستگاه روند کاهشی و معنریداری را داشرت .بنرابراین
میتوان نتیجه گرفت که در آینده تغییرات دبی کرم آبری
بیشتر از دبی پرآبی خواهد بود [.]2

قرار دادند .این مطالعه تجزیه و تحلیل چنردین فراکتور از
رکیمهای هیدرولوکیكی آلپ ،از جمله خشكسالی زمستانه و
جریانهای ناشی از ذوب برف در بهرار را از نظرر شردت و

در داخل کشور نیز پژوهشهای متنروعی در ایرن زمینره
انجام پذیرفته است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.
در تحقیقی روند تغییررات آبردهی سره دهرۀ رودخانرههرای

زمان وقوع پوشش میدهد .نتایج کلری حراکی از گررایش
روندها به سمت خشكسالیهای زمستانه با شدت کمترر و
تغییرات مداوم در زمان جریرانهرای ناشری از ذوب بررف
است .تغییرات در زمان جاری شدن جریانهرای ناشری از

شما غرب کشور را مورد بررسی قرار دادند .در ایرن تحقیر
روند آبدهی در سه مقیاس ماهانه ،فصلی و ساالنه با اسرتفاده
از روش من-کندا مورد آزمون قرار گرفت .نترایج نشران داد
که جریان رودخانههرای شرما غررب در مقیراس سراالنه در

ذوب برف (شروع زود هنگام و افرزایش مردت زمران ذوب
برف) بیشتر بر رکیمهای یخبندان و تحت کنترر برفراب
تأثیر می گذارد .نهایتاً ،رکیمهای یخبنردان نشران داد کره
حجم و دبی حداکرر ناشی از ذوب برف افزایش یافته است
[.]3
محققان دیگری تغییرات مكانی و زمانی جریان ساالنه
را برای  3000ایستگاه در  40کشور اروپایی مورد بررسری
قرار دادند .برای آنالیز سریهای زمانی از روش تایل سرن
استفاده گردید .نتایج نشان داد که روند آبدهی سراالنه در
مناط مدیترانه کاهشی و در مناط شمالی اروپا افزایشی
بود .الگوهای جریان فصلی با تغییرات اقلیمری در مقیراس
قارهای تطاب داشت [.]13
در مطالعررهای تغییرررات ماهانرره ،فصررلی و سرراالنۀ 20
ایس رتگاه در منطق رۀ باالدسررتی حرروزۀ رودخان رۀ سررند در
پاکستان را از روش من-کنردا  ،اسرپیرمن و روش جدیرد
مورد بررسی قرار دادنرد .بررای بررسری تغییررات آبردهی
حدی ،دبی کم آبری (کمترر از  10درصرد) و دبری پرآبری
(بیش از  90درصد) استخراج گردید .در مقیراس ماهانره
برای روش من-کندا  ،اسپیرمن و روش جدید بره ترتیرب
 138 ،134و  159سری زمانی روند معنریداری داشرتند.
در حالیکه بررای سرریهرای زمرانی فصرلی و سراالنه بره

تمررامی ایسررتگاههررا رونررد نزولرری دارد .در مقیرراس فصررلی
شدیدترین روند متعل به فصل بهرار برود [ .]14در تحقیقری
دیگر روند آبدهی رودخانۀ کسیلیان را بررسی نمودند .در این
تحقی روند  8شاخص آبردهی مرورد تجزیره و تحلیرل قررار
گرفت .شاخصهای پرآبی فصل زمستان روند مربتی را نشان
داد و بقیرۀ شراخصهرا در تمررامی فصرو سرا دارای رونررد
آبدهی منفری برود [ .]17همچنرین رونرد تغییررات آبردهی
رودخانههای شرما حوضره دز را برا اسرتفاده از روش مرن-
کندا اص ش شده مورد ارزیابی قرار دادنرد .نترایج نشران داد
که روند تغییرات آبدهی در بیش از  70درصد از ایسرتگاههرا
نزولی بود .در مقیاس فصرلی بیشرترین و کمتررین تغییررات
منفی روند به ترتیب متعلر بره فصرل بهرار و زمسرتان برود
[ .]36همچنین در تحقیقی دیگر به منظور تعیین حجرم آب
قابرل برداشرت ماهانرره از رودخانرۀ زهرره رونررد آبردهی را بررا
استفاده از آزمون من-کندا و سن در مقیاس زمانی ماهانره،
فصلی و ساالنه مورد بررسی قرار دادنرد .نترایج نشران داد در
تمامی فصو روند کاهشی در میزان دبری رودخانره مشراهده
گردید و شدیدترین شیب روند کاهشی متعل به فصرل بهرار
بود [.]16
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کیلومتر مربرع تخمرین زده مریشرود کره بخرشهرایی از
استانهای خوزستان ،لرستان ،مرکرزی ،کرمانشراه ،ایر م،

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه حوزۀ آبخیرز کرخره مریباشرد .از
نظر موقعیت جغرافیرایی برین طرو هرای ̍  10° 46الری ̍
 7°49و عرضهرای ̍ °31 10الری ' 35°00محردود شرده
است .مساحت آن در محل احداث سد بر اسراس مسراحی
انجام شرده برر روی نقشرههرای  1:50000برابرر 42644

همدان و کردستان را میپوشاند .ایرن حروزه از شرما بره
حوضۀ آبریز سفیدرود و مرکرزی ،از غررب بره حروزههرای
آبریز مرزی ،از شرق بره حروزۀ دز و از جنروب بره برات ق
هورالعظیم منتهی میشود .در شكل ( )1موقعیرت حوضرۀ
کرخه نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت حوزه آبخیزکرخه

 .2.2روش تحقیق
 .2.2.1پايگاه دادهها
دادههای مورد استفاده در این تحقی  ،شرامل آبردهی
رودخانههای منتخب در دورۀ زمانی  1348-91میباشند.
در جدو ( )1نام ،مشخصات جغرافیرایی ،کرد ایسرتگاه و
مساحت حوزۀ آبخیز ایستگاههرای آبسرنجی کرخره کره
دارای آمار بلند مدت و نواقص آماری کمتری بروده ،ارائره
شده است .در رابطه با شیوۀ استفاده از دادههای اقلیمی و

هیرردرولوکی در مقیرراسهررای سرراالنه ،ماهانرره و روزانرره
مطالعررات گسررتردهای انجررام گرفترره اسررت .در تحقیقررات
صورت گرفته در دنیرا نروع و دورۀ زمرانی دادههرا اهرداف
تحقی را برآورد مینماید .در این تحقی سریهای زمانی
روزانۀ آبدهی ایستگاههای منتخرب آبسرنجی بره شركل
خاصی مورد استفاده قرار گرفتره اسرت کره مروارد آن بره
شرش زیر میباشد.
 -1دورۀ زمانی دادهها با توجه به پایۀ زمرانی مشرترک
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آماری ایستگاههای آب سنجی تعیین میگردد .با توجه به
هدف این تحقی نیاز به پایۀ زمانی مشترک طوالنی مدت
میباشرد .بردین منظرور سررریهرای زمرانی روزانرره از او
مهرماه  1348تا  31شهریور  1391استفاده گردید.
 -2با توجه به نیاز استفاده از دادههای پیوسته در ایرن
تحقی ایستگاههای دارای آمار گمشده بازسازی شد.
 -3برای ارزیابی دقی روند آبدهی ساالنه و فصرلی در
حوزههای آبخیز منتخب نیاز به تحلیل شاخصهای دیگرر
آبدهی به جز میانگین بود .بدین منظور از سریهرا زمرانی
روزانه این ایستگاهها در دورۀ زمانی 1348-91بره عنروان
دادههای پایه استفاده شد.
 -4مقادیر حدی آبدهی فصلی و سراالنه ( ،)Qnشرامل
 Q90 ،Q10 ،Q5و  Q95مقادیری هستند که آبدهی در n

 -5به جز سرهای زمانی میانگین ،شراخصهای حردی
آبرردهی فصررلی و سرراالنه شررامل  Q90 ،Q10 ،Q5و Q95
برای حوزههای آبخیز منتخب استخراج گردید.

 .2.2.2بازسازي نواقص آماري
پس از محاسبۀ سریهای آبدهی فصلی بره ترتیرب برا
استفاده از میانگینگیری بر روی سریهای آبدهی دی ترا
اسفند ،فروردین تا خرداد ،تیر تا شهریور ،مهرر ترا آذر بره
عنوان زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز؛ سری آبدهی سراالنه
از میانگینگیری سریهای فرروردین ترا اسرفند محاسربه
شد .مقادیر مفقود به شرر محردود برودن برا اسرتفاده از
رگرسرریون (برررازش) خطرری معنرریدار بررین سررریهررای
ایستگاههای مجاور ،برآورد گردیدند.

درصد از مواقع سا یا فصل بیشتر از این مقدار باشد.
جدول  .1مشخصات ایستگاههای مورد استفاده در حوضۀ کرخه
ردیف

نام ایستگاه

نام رودخانۀ اصلی
ایستگاه

کد ایستگاه در
سازمان آب

مساحت به
کیلومتر مربع

عرض جغرافیایی

طو جغرافیایی

1

سنگ سوراخ (غرب)

گاماسیاب

21 -105

317

ʺ23°34 ´00

ʺ23°48´00

2

فیروزآباد

تویسرکان

21 -109

869

ʺ21°34 ´00

ʺ07°48´00

3

اران غربی

خرمرود

21 -113

2298

ʺ25°34 ´00

ʺ55°47´00

4

دوآب

گاماسیاب

21 -115

8026

ʺ22°34 ´00

ʺ54°47´00

5

پلچهر

گاماسیاب

21 -127

10208

ʺ19°34 ´59

ʺ25°47´59

6

دوآب مرک

قرهسو

21 -133

1294

ʺ33°34 ´00

ʺ46°46´59

7

نورآباد غرب

بدآور

21 -145

621

ʺ04°34 ´59

ʺ58°47´00

8

هلی ن

سیمره

21 -147

19977

ʺ42°33 ´31

ʺ15°47´08

9

کاکارضا

هررود

21 -169

1130

ʺ43°33 ´00

ʺ16°48´00

10

سراب سیدعلی

دوآب

21 -171

786

ʺ48°33 ´00

ʺ13°48´00

11

چمانجیر

خرمآباد

21 -175

1630

ʺ27°33 ´00

ʺ13°48´59

12

آفرینه (کشكان)

کشكان

21 -177

6842

ʺ19°33 ´59

ʺ54°47´00

13

آفرینه (چالو )

چاهلو

21 -179

808

ʺ18°33 ´00

ʺ52°47´59

14

پلدختر

کشكان

21 -183

9267

ʺ10°33 ´00

ʺ43°47´00

15

جلوگیر

کشكان

21 -185

38493

ʺ58°32 ´00

ʺ48°47´00

 .2.2.3کنترل کیفیت دادهها

به دلیل اینكه سریهای زمانی طوالنی مدت اقلیمی از
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مسیر برداشت در ایستگاههای آب سنجی ترا دریافرت آن
توسط محققان تحت تأثیر فرآیندهای مختلرف قررار مری-
گیرد ،در ابتدا الزم است دادهها کنتر کیفیت گردند .برای
اطمینان کامل از صحت آمار ضمن رسم نمرودار سراالنه و
فصلی ایستگاههای مجاور در یک دستگاه محور مختصرات
صحت دادهها کنتر اولیه گردید .همچنین مقرادیر داده-
های پرت نیز بررسی شدند .مقادیر پرت مقادیری هسرتند
که از یک مقدار آستانه برای هر سری زمانی بزرگتر هستند
[ .]7که توسط معادله زیر تعریف میگردند:
معادلۀ ()1

pout  q0.75  3IQR

کرره در آن  Poutدادۀ پرررت q0.75 ،چررارک سرروم و
 IQRدامنۀ میان چارک است.

 .2.2.4روش تايل-سن
در یک دورۀ زمانی برای برآورد شیب واقعی خط رونرد
روش غیرفراسررنجی تیررل کرره در سررا  1950ارائرره و در
سا  1968توسط سن گسترش داده شد مریتوانرد مرورد
استفاده قرار گیررد [ .]22ایرن روش بررای تخمرین رونرد
شرریبهررای نسرربتاً خطرری مناسرربتررر از روش رگرسرریون
معمولی است و کمتر تحت تراًثیر دادههرای غیرر نرمرا و
پرت قرار میگیرد [ .]9شیب روند ( )βبا اسرتفاده از ایرن
روش قویتر از روش رگرسیون خطی میباشد .شیب روند
( )βتوسط معادلۀ ( )2محاسبه میگردد.
معادلۀ ()2
,

;For all i<j

در صرورتیکره  i= 1,2,...Nباشرد بررای مقرادیر  nدر
سری زمانی  N= n(n-1)/2، xاز مقادیر  βخواهیم داشت.
مقادیر مربت (منفی)  βنشان دهنردۀ رونرد افزایشری
(کاهشی) در دوره میباشد.

 .3نتايج
همانطور که مشخص شرد ارزیرابی رونرد آبردهی بره
عنوان متغیرری کره تحرت ترأثیر عوامرل دیگرری غیرر از
متغیرهای آب و هوایی قرار میگیرد نمیتواند نظیر دمرا و
بارش باشد .تحلیل روند آبدهی با اسرتفاده از سرریهرای
زمانی ماهانه و روزانه و روشهای شرش داده شده در روش
تحقی و برای دورۀ زمانی  1348-91صورت پذیرفت.

 .3.1روند متوسط آبدهی ساالنه و فصلی ()Q50
پس از انتخاب  15زیر حوضۀ منتخب در حوزۀ آبخیرز
کرخه در پایۀ زمانی مشترک ،روند آبدهی متوسط ساالنه و
فصلی از روش تایل-سن محاسبه گردید .برای مقایسۀ روند
آبدهی این رودخانهها با یكدیگر درصد تغییرات روند برای
هر ایستگاه محاسبه شد .اشركا  2و  ،3درصرد تغییررات
آبدهی متوسط ساالنه و فصلی رودخانههای منتخب در این
حوزه را نشان میدهد .بر اساس این نقشهها در تمامی زیر
حوضههای منتخب روند کاهشی آبدهی مشاهده شد .تنها
در زیر حوضره کاکارضرا مقردار آبردهی فصرل بهرار رونرد
افزایشی داشته است .این حوضره از نظرر توپروگرافی یرک
حوضۀ کوهستانی و بارش آن بیشتر به صورت برف بوده و
در جنوب شرق کرخه قرار دارد .بنابراین محتمل است که
افزایش آبدهی متوسط این زیرر حروزه ناشری از ذوب زود
هنگام برف به دلیل تغییرات اقلیمی (گرمایش جهانی هوا)
باشد [ .]20این نتیجره برا نترایج [ 20 ،4و  ]24مطابقرت
دارد .مقایسۀ آبدهی متوسط در فصو مختلرف نشران داد
که فصو پائیز و زمستان روند کاهشی بیشتری را نسربت
به فصل بهار و تابستان داشته است .به نظر میرسد که این
روند کاهشی مربو به عوامل انسانی و عوامل اقلیمی ناشی
از کاهش مقدار و الگوی بارش در این منطقه باشد .نترایج
مطالعهای نشان میدهدکه مقدار برارش و تعرداد روزهرای
بارانی در این مناط روند کاهشی داشته است .روند آبدهی
متوسط زیرحوزههای منتخب جنوبشرق کرخه شامل زیر-
حوزههای کاکارضا ،چم انجیرر ،سرراب سریدعلی ،چرالو ،
سنگ سوراخ ،کشكان ،نورآباد غررب و پرل دخترر کراهش
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کمتری را نسبت به دیگر زیرحروزههرای منتخرب داشرت.
وضعیت کاربری اراضی زیرحوزههای فوق اغلب جنگلری و
کوهستانی بوده و زراعت کمتری در آنها نسبت به دیگرر
حوزهها وجود دارد .همچنین مقدار بارش این زیرحوزههرا

بیشتر بوده و به دلیل توسرعۀ کمترر اراضری زراعری آبری،
برداشت از منابع آبی کمتر بروده و بنرابراین رونرد آبردهی
شیب کمتری را نسبت به بخشهرای دیگرر حروزۀ کرخره
دارد.

شکل  .2درصد تغییرات آبدهی متوسط ساالنه در ایستگاههای منتخب حوزۀ کرخه در دورۀ زمانی 1348-91

ال
ب) تابستان

ف) زمستان
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ج) بهار

د) پائیز

شکل .3درصد تغییرات آبدهی متوسط در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیز کرخه در دورۀ زمانی 1348-91

 .3.2روند مقادير کم آبی ساالنه و فصلی (Q95
و (Q90

برره منظررور بررسرری رونررد تغییرررات دبرری کمآبرری،
شراخصهای حردی  Q95و  Q90سراالنه و فصرلی بررای
ایستگاههای منتخب استخراج گردید .روند این شاخصهرا
برای زیر حوزههای مختلف محاسبه گردید .به دلیل اینكه
امكان ارائۀ تمامی نقشهها در این مقاله نمیباشد و نقشره-
های روند آبدهی  Q95و  Q90مشابه میباشرد تنهرا رونرد
آبدهی  Q95در این مقالره آمرده اسرت .درصرد تغییررات
آبدهی  Q95بررای ایرن ایسرتگاههرا در زیرر حروزههرای

منتخب کرخه در اشكا ( )4الی ( )6ارائه شده است .روند
آبدهی  Q95و  Q90ساالنه در تمامی زیر حروزههرا منفری
بود .همچنین مقایسۀ بین  Q95و  Q90نیز روند تغییررات
مشابهی را نشان میدهرد .مقایسرۀ رونرد آبردهی  Q95و
 Q90فصلی در تمامی زیر حوزههای منتخرب دارای رونرد
منفی و تقریباً مشرابه مریباشرد .زیرر حروزههرای سررآب
سیدعلی ،کاکارضا ،چم انجیر ،چالو و پرل دخترر کره در
جنوبشرق منطقۀ مورد مطالعه قرار دارد نسربت بره زیرر
حوزههای دیگر دارای روند کاهشی کمتری داشت.

شکل  .4درصد تغییرات  Q95و  Q90ساالنه در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیزکرخه در دورۀ زمانی 1348-91
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شکل  .5درصد تغییرات  Q95پائیز و زمستان در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیزکرخه در دورۀ زمانی 1348-91

شکل  .6درصد تغییرات  Q95بهار و تابستان در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیز کرخه در دورۀ زمانی 1348-91

این زیرحوزهها مناط کوهستانی بوده که کمتر تحرت
تأثیر عوامل انسانی قرار گرفته است .مقایسۀ بین دبی کرم
آبی و پرآبری سراالنه و فصرلی نشران مریدهرد کره رونرد

به منظور بررسی روند تغییرات دبی پرآبری زیرحروزه-
های منتخب کرخه ،شاخصهای حدی  Q5و  Q10ساالنه
و فصلی استخراج گردید .روند این شاخصها با استفاده از

کاهشی در دبی کم آبی بیشتر از دبی پرآبری بروده اسرت.
این نتیجره حراکی از تغییرپرذیری بیشرتر دبری کرمآبری
رودخانه بوده که با نتایج تحقی [ ]20مشابه اسرت .رونرد
کاهشی منابع آب دائمی رودخانههای منتخرب مریتوانرد
اثرات مخرب محیط زیستی را در پی داشته باشد.

روش تایل-سن محاسبه و سپس درصد تغییررات آبردهی
محاسبه و نتایج برای ایستگاههای منتخب تعیین گردیرد.
با توجه به تشابه نقشههای  Q5و Q10تنها نقشههرای Q5
در این بخش آمده است.
مقایس رۀ بررین شرراخصهررای حرردی  Q5و Q10سرراالنه
نمایانگر روند کاهشری بیشرتر شراخص  Q5نسربت بره Q10
میباشد .به جز زیر حوزۀ کاکارضرا کره شراخص  Q10دارای
روند مربت است در بقیه زیر حوزههرا ایرن دو شراخص رونرد

 .3.3روند مقادير پرآبی سااالنه و فصالی ( Q5و
)Q10
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منفی دارد .تغییرات روند آبدهی این دو شاخص برای فصرو
پائیز ،زمستان و تابسرتان در تمرامی زیرحروزههرای منتخرب

Q10روند مربتترری دارد .شراید بتروان نتیجره گرفرت کره
افزایش روند دبی پرآبی بره دلیرل تغییررات مكرانی و زمرانی

منفی است .بنابراین در این فصو دبیهای سری بی کراهش
یافته است .مقایسرۀ شراخصهرای پرآبری فصرو زمسرتان و
پائیز نشان میدهد کره رونرد کاهشری دبری در فصرل پرائیز
شدیدتر است .اما یكی از موضوعات متفاوت در بررسری رونرد

بارشهای رگباری و ذوب زود هنگام برف به دلیرل گرمرایش
ناشی از تغییر اقلیم بوده و برای اظهار نظر قطعیترر نیراز بره
بررسی همزمان تغییرات روند دما ،بارش این فصل مریباشرد.
به طور کلی میتروان گفرت شراخص آبردهی  Q5در تمرامی

آبدهی فصلی متفاوت بودن فصل بهار نسبت به فصو دیگرر
میباشد .در این فصل روند شاخص  Q5برای زیر حروزههرای
کاکارضا و چالو مربت بود .در حالیکه بررای شراخص Q10
فقط زیر حوزۀ کاکارضا روند مربت داشت .مقایسرۀ برین ایرن
دو شاخص نشان میدهد که شاخص  Q5نسبت به شراخص

فصو سا روند کاهشی کمترری نسربت بره شراخص Q10

شکل  .7درصد تغییرات

 Q5و Q10

دارد .کره ایررن موضرروع نشرراندهنرردۀ افررزایش سرری بهررای
شدیدتر است .این موضوع را می توان به تغییر رفترار حوضره
ناشی از تغییر الگوی بارشها و حردی شردن آن نسربت داد.
این نتیجه با یافتههای [ ]20مطابقت دارد.

ساالنه در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیزکرخه در دورۀ زمانی 1348-91

شکل  .8درصد تغییرات  Q5پائیز و زمستان در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیز کرخه در دورۀ زمانی 1348-91
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شکل  .9درصد تغییرات  Q5بهار و تابستان در ایستگاههای منتخب حوزۀ آبخیز کرخه در دورۀ زمانی 1348-91

 .3.4بررسی همزمانی بارش ،دما و آبدهی
به منظور بررسی اثرات تغییرات برارش و دمرا برر روی
آبدهی ،نقشههای آبدهی متوسط و حدی ساالنه و فصرلی
بررسی گردید .با توجره بره شركل ( ،)9در زیرحروزههرای
جنوبشرق شراخصهرای آبردهی  Q5و  Q10بهرار دارای

الف) تعداد روزهای بارانی

روند افزایشی بود .این افزایش در زیرحوزۀ کاکارضرا دارای
بیشترین مقدار است .این زیر حوزه کوهسرتانی برا ارتفراع
متوسررط  2023متررر ،شرریب متوسررط  24درصررد ،دارای
چشمههای کارستی و کمتر تحت تأثیر عوامل انسانی قرار
گرفته است.

ب) مقادیر حدی بارش

شکل  .10تغییرات روزهای بارانی و مقادیر حدی بارش در  4دهۀ گذشته در ایستگاه خرمآباد

به منظور تحلیل متغیرهای اقلیمی دما و بارش در این
زیرحرروزه ،رونررد تغییرررات دمررا و بررارش سرراالنه و فصررلی
ایستگاه سینوپتیک خرم آباد مرورد بررسری قررار گرفرت.
همچنین تعداد روزهای بارانی (بارش بیش از  1میلیمتر)
و  50 ،40 ،30و  60تا از بیشترین مقادیر حدی برارش در
هر دهه استخراج گردید (شكل .)10نترایج بررسری دمرای

کمینه و بیشینۀ فصل بهار نشان میدهد که روند افزایشی
 0/57و  0/12درج رۀ سررانتیگراد در هررر دهرره برررای ایررن
منطقه اتفاق افتاده است .در حالیکه بارش فصل بهرار در
هر دهه کاهش  -9/3میلیمتر را داشرته اسرت .همچنرین
مطاب شكل  30 ،10و  40بارش حرداکرر در فصرل بهرار
دارای روند افزایشی و مقرادیر حردی ایرن دو شراخص بره

بررسی تغییرات مكانی و زمانی آبدهی فصلی و ...
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ترتیب بارندگیهای بیشتر از  26و  22میلری مترر در روز
بوده که توانایی ایجاد رواناب باالیی را دارد .بنابراین مری-

کاهشی بیشرتری در شراخص کرمآبری نسربت بره پرآبری
مشاهده گردید .مقایسۀ بین شاخصهای آبدهی متوسرط،

توان نتیجه گرفت که اگر چه مقدار بارش بهار دارای روند
کاهشی میباشد اما تعداد وقوع بارشهای سنگین بهار در
این منطقه افزایش داشته که بر روی افزایش روند آبردهی
 Q5و  Q10بهار مؤثر بروده اسرت .افرزایش دمرای کمینره

پرآبی و کم آبی فصل بهار در ایستگاه کاکارضا نشان مری-
دهد که آبدهی متوسط و پرآبی در این فصل بریش از 25
درصد افزایش داشته در صورتیکه شراخص کرمآبری ایرن
ایسررتگاه رونررد کاهشرری داشررته اسررت .ایررن زیرحرروزه

 2/28درجۀ سانتیگراد در  40سرا گذشرته و همچنرین
افزایش تعداد وقوع بارشهای روزانه فصرل بهرار (بریش از
 22و  26میلی متر) در  4دهۀ مورد مطالعه ،ایرن موضروع
را محتملتر مینماید که افزایش دمای کمینره (بره دلیرل
تأثیر بر ذوب زود هنگام بررف) و همچنرین وقروع بیشرتر
بارشهای حدی ،سربب افزایشری شراخص پرآبری ( Q5و
 )Q10فصل بهار در این زیرحوزه گردیده است.

کوهستانی با ارتفاع متوسط  2023متر ،شیب متوسط 24
درصد ،دارای چشمههرای کارسرتی و کمترر تحرت ترأثیر
عوامل انسانی قرار گرفته است .که نشران دهنردۀ افرزایش
فراوانی جریان حد باال در فصل بهار در این زیرحوزه مری-
باشد.
رونررد شرراخص پرآبرری فصررل بهررار حرروزههررای آبخیررز
کاکارضا و چالو افزایشی بود .ایرن دو زیرحروزه مسرتقل
بوده و تحت تأثیر رواناب زیرحوزههرای دیگرر نمریباشرد.
برای این منظور تغییرات هرمزمران رونرد برارش و دمرای
ایستگاه خرمآباد و دبی پرآبی ( )Q5حوزۀ کاکارضا مقایسه
گردید .روند دمای کمینه و بیشینه این ایستگاه به ترتیب
روند  0/57و  0/12در دهه را برای این ایستگاه نشران داد
که بر روی تغییر زمان ذوب برف در این منطقه مؤثر بروده
است .از طرف دیگرر بررسری تغییررات برارش فصرل بهرار
نشان دهندۀ کاهش روند مقدار بارش و افزایش بارشهای

 .4بحث و نتیجه گیري
روند تغییرات آبدهی منعكس کنندۀ تغییررات عوامرل
زمینی (دخالتهای انسانی) و تغییرپذیری اقلیمری اسرت.
تغییرات اقلیمی میتواند الگوهای آبدهی فصرلی و سراالنه
را تحت تأثیر قرار دهد .اگرچره مطالعرات صرورت گرفتره
بیشتر بر روی روند آبدهی متوسط متمرکرز برود امرا ایرن
تحقی تغییرات فصلی و سراالنه شراخصهرای کرم آبری،
متوسط و پرآبی را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج ایرن
تحقی تغییرپذیری رکیم فصلی و سراالنأ زیرر حروزههرای
منتخب حوزأ کرخه را تحلیل نموده است.
این تحقی تغییرات رونرد سرریهرای زمرانی آبردهی
ساالنه و فصلی تمامی زیرر حروزههرای منتخرب کرخره را
نشان میدهد .در اکرر زیرحوزههای منتخب رونرد آبردهی
برای شاخصهای پرآبری ( Q5و  ،)Q10متوسرط ( )Q50و
کمآبی ( Q95و  )Q90کاهشی بود .لكن زیرحوزههای واقع
در جنوبشرق منطقۀ مورد مطالعه روند کاهشی کمترری
نسبت به بقیۀ زیرحوزهها داشتند.
مقایسۀ بین روند شاخصهای پرآبی و کرمآبری بیرانگر
این موضوع بود که در کلیۀ زیرحروزههرای منتخرب رونرد

حدی فصلی بهار است .افزایش شاخص پرآبری در ایرن دو
زیر حوزه را میتوان به افزایش دمای ناشی از تغییر اقلریم
و ذوب زود هنگام برف و افزایش وقوع مقادیر حدی بارش
در سا های اخیرر نسربت داد .بنرابراین مریتروان نتیجره
گرفت در شرایطی که تغییرات اقلیمی باعث افزایش دما و
تغییر الگوی بارش گردیده مقایسۀ همزمران رونرد برارش،
دما و دبی فصرلی تحلیرلهرای دقیر ترری را در بررسری
مقادیر حدی آبدهی را نشان میدهد.
روند شاخصهای کمآبی در تمامی زیرحوزههرا منفری
بود .اما در تعدادی از زیرحوزههای منتخب در جنوبشرق
حوضۀ کرخه روند منفی کمتری مشاهده گردید .بنرابراین
میتوان نتیجره گرفرت کره آب پایرۀ زیرحروزههرای غیرر
مستقل و کم ارتفاع منفیتر از زیرحوزههرای دیگرر اسرت.
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 کره ایرن.بیشتری نسبت به شاخص پرآبی مشاهده گردید
موضوع میتواند پیامدهای اکولوکیكی را برای حوزه در پی
 بنررابراین الزم اسررت آبخیزنشررینان از ایررن.داشررته باشررد
موضوع آگاه گردند و مدیران برای تغییرر الگروی کشرت و
سط زیرر کشرت برا هردف اسرتفادۀ پایردار از منرابع آب
 همچنرین افرزایش دمرا و بره تبرع آن.برنامهریزی نمایند

این موضوع را میتوان بره تغییررات اقلیمری و برداشرت از
.منابع آب زیرزمینی مربو دانست
از دیدگاه منابع آب روند افزایشی شاخص پرآبی بررای
تعدادی از حوزههای منتخب در فصل بهرار نشران دهنردۀ
 ایرن افرزایش در.افزایش تعداد دبریهرای سری بی اسرت
حوزههای کوهستانی در منطقۀ جنوبشررق حروزۀ مرورد

افزایش تبخیرر و تعررق نیرز مریتوانرد عامرل مرؤثری در
افرزایش اسرتفاده از منرابع آب و در نتیجره کراهش رونرد
آبدهی محسوب گردد که این موضروع مسرتلزم مطالعره و

 بنرابراین در زیرحروزههرایی کره.مطالعه مشراهده گردیرد
شاهد افزایش شاخص پرآبی هستیم فرصتهرای مناسربی
برای مهار سی ب و فعالیتهای آبخیرزداری بررای تغذیرۀ

.تحقیقات دیگری است

 اما روند کاهشری.منابع آب زیرزمینی ایجاد گردیده است
شاخص کمآبی در تمامی زیرحوزههای منتخب برا شردت
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