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چکیده
اکوسیستمهای مناطق خشک و نیمهخشک حساسیت بسیار زیادی در برابر تغییرات دارندد .نوسدانات در متغیرهدای اقلیمدی و
افزایش فعالیتهای انسانی دگرگونی در فرایندهای هیدرولوژیکی این اکوسیستمها و به تبع آن تخریب ساختار آنها را بهدنبال
دارد .در این پژوهش بهمنظور ارزیابی کمّی تأثیرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیدتهدای انسدانی بدر فراینددهای هیددرولوژیکی
حوضۀ آبخیز بختگان ،دادههدای هیددرود اقلیمدی ایدن حوضده در دورۀ آمداری 1351د  1391تجزیده و تحلید شدد .ترکیدب
آزمونهای آماری در تحلی روند و تعیین نقاط تغییر آشکار ساختند که رواناب حوضه در  40سال گذشدته کداهش معنداداری
داشته است .نقطۀ تغییر رخداده در رواناب در سال 1378؛ رواناب ساالنۀ این حوضه را بده دو دوره تقسدیم کدرد .دورۀ 1351د
 1378بهمنزلۀ دورۀ پایه برای واسنجی و اعتبارسنجی و دورۀ 1379د  1391دورهای که تأثیرات فعالیتهای انسانی بدر روانداب
مشهود بوده است ،بهمنظور پردازش مدل استفاده شد .سپس روش تحلی حساسیت هیدرولوژیک رویکردی بود که بدراسدا
بارش و تبخیر تعرق پتانسی  ،تأثیرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیتهای انسدانی روی روانداب را ارزیدابی کدرد .بدا توهده بده
تحلی های انجامشده سهم تغییرپذیری اقلیمی در کاهش رواناب حوضۀ آبخیدز بختگدان  62/45درصدد و سدهم فعالیدتهدای
انسانی  37/55درصد برآورد شد .این نتایج میتواند بهمنظور تهیۀ منبعی برای ارزیابی و مدیریت منابع آب و حفظ یکپدارگگی
اکوسیستم منطقهای بسیار مفید باشد.
کلیدواژگان :تغییرپذیری اقلیمی ،حوضۀ آبخیز بختگان ،روش تحلی حساسیت هیدرولوژیکی ،فعالیتهای انسانی.

* نویسندۀ مسئول

Email: a.moghaddamnia@ut.ac.ir

446

مقدمه
چرخۀ هیدرولوژی ی ک حوض ۀ آبخی رریین د چیدی د یی
یست که توسط تغییرچ ییری یقل ی ،ویگی ه یی ری یی
حوضه و رعیلیتهیی ینس ین تت ت ت ثییر ق ریر م یی ر.
یرزییب کمّ تثییریت تغییرچ ییری یقلیم و رعیلی ته یی
ینسین بهعنوین .و مترک یصل چرخۀ هیدرولوژی یهمیت
زیی.ی .ر برنیمهری ی و مدیریت منیبع آب بهمنظ ور حظ
ییپیرچگ یکوسیس م ،و توس عۀ چیی دیر جیمع ه .یرن د ب ی
وخی،تر شدن مشیالت کمبو .و یر ییش بالییی م رتبط ب ی
آب .ر س ج جن ین ت ثییریت تغیی رچ ییری یقلیم و
رعیلیتهیی ینس ین روی من یبع آب م دته یس ت توج ه
هیدرولوژیستهی ری به خو .جلب کر .یست []28 13 26
ژین و همییرینش ( )2014ب ی یس مظی .یز روش یالسمیس یمۀ
یقلیم به تتلی کمّ ت ثییریت تغیی رچ ییری یقلیم و
رعیلیتهیی ینسین روی روینیب حوضۀ آبخی ویی وی چین
چر.یخمند نمییج آنه ی نش ین .ی .ک ه س ن ،تغیی رچ ییری
یقلیم .ر تغییر روینیب یین حوضه . 40رصد یست و ب یق
ب ه رعیلی ته یی ینس ین مرب و م ش و [36] .چن و و
همییرینش ( )2016بی یس مظی .یز روش تتلی حسیس یت
هیدرولوژیی به یرزییب ت ثییریت تغیی رچ ییری یقلیم و
رعیلیتهیی ینسین بر روینیب حوض ۀ .رییچ ۀ ت یینو چ ین

چر.یخمند ] [21نم ییج آنه ی نش ین .ی .ک ه رعیلی ته یی
ینسین بی سنم معی.ل . 89رص د نی روی مترک ۀ یص ل
تغییریت روینیب حوضه بو .یند یوین و همی یرینش ()2016
تثییریت تغییرچ ییری یقلیم و رعیلی ته یی ینس ین روی
روینیب حوضۀ .رییچه .ینگمینو بی یسمظی .یز روش تتلی
حسیسیت هیدرولوژیک بررس کر.ن د ] [32نم ییج آنه ی
نشین .ی .که .ر ریص لۀ س یله یی  2010 2003ب یش یز
. 78/33رصد تغییریت روین یب تت ت ت ثییر رعیلی ته یی
ینس ین ص ورتچییررم ه .ر حوض ه ب و .یس ت کن و و
همییرینش ( )2016بی یسمظی .یز روشهیی تج یه و تتلی
رعیلیته یی ینس ین

چییه سن ،کم تغییرچییری یقلیم و
بر روینیب رو.خینۀ زر .چ ین ری یرزی یب کر.ن د ک ه 91/7
رعیلیته یی

.رصد یز تغییریت روینیب رو.خینۀ زر .چین به
ینسین نسبت .ی .شد ] [14شن و همییرینش ( )2015ب ه
بررس رویب ط ب ین خشیس یل هی درولوژیی تغیی ریت
یقلیم و رعیلی ته یی ینس ین .ر رو.خین ۀ ویین چ ین
چر.یخمند ] [27نمییج آنه ی نش ین .ی .ک ه بخ ش ش ییین
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توجن یز کیهش روینیب حوضه ب ه ت ثییریت رعیلی ته یی
ینسین بر روینیب مرتبط م ش و .یزآنج یک ه مت یطه یی
خشک و نیمهخشک همدون نویح یس مر .یی یز یی رین
حسیسیت بیشمری به تغییریت .یرند بی شنیخت .قیقت ر و
ب هعن وین بخش یز
یرزی یب کم ت ثییریت مخمل
ورو.یهیی مور .نی یز ب ریی ت دوین برنیم هه یی م د نظ ر
م توین .ر سییستهی و روی هه یی رعل س بک و ش یوۀ
مدیریت آب .ر یبعی .مخمل تغییر جدی ییجی .کر .که یین
یمر .ر چ ری ی آیندۀ م دیریت آب کش ور ب ه م دیرین م ی
کمک شییین خویهد کر .بنیبریین .ر چ گوهش حیض ر ب ه
جدیسیزی سن ،تغییرچییری یقلیم و رعیلیته یی ینس ین
یقدیم شد تی عالو بر آی یه نس بت ب ه می ین حسیس یت
روینیب به تغییریت بیرش و تبخیر تعرق چمینسی ب هعن وین
.و ر یکمور یص ل یقلیم س ن ،رعیلی ته یی ینس ین .ر
تغییریت روینیب حوضه .ر چنیر .هۀ ییشمه آشییر شو.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخی بخمگین .ر قسمت جن وب ررب یی رین و .ر
یممدی .سلسله کو ه یی زیی رو ویق ع ش د یس ت ت یالب
طشک و بخمگین بی مسیحت  126ه یر هیم یر .رون یی ن
حوضۀ آبخی ویقع شد یست رو.خین ۀ ک ر و س یوند تنن ی
رو.خینههیی .یئم یین حوضه هسمند که چس یز چیوس من
ب ه یی دیگر .ر مت چ خ ین چ س یز عب ور یز .ش ت
مرو.شت به تیالبهیی طشک و بخمگین م ری ند و حی یت
یین .و تیالب ری تثمین م کنن د مس یحت حوض ۀ آبخی
طشک و بخمگین  23621کیلوممرمربع و یرتظیع آن -3491
 1525ممر یست یقل ی ،حوض ۀ آبخی طش ک بخمگ ین یز
سمت جنوب و جنوب ش رق ب ه ش میل ر رب یز مت دو.ۀ
خشک سر .به نیمهخشک سر .و نیمهمرطوب سر .تغیی ر
م کند یقلی ،ریلب من ق ه ح دو. 63/9 .رص د مس یحت
حوضۀ نیمهخشک حدو. 22 .رص د مس یحت حوض ه .ر
متدو.ۀ یقلیم خشک قریر .یر .بقیۀ مسیحت حوض ه .ر
متدو.ۀ یقلیم مدیمرینهیی و .رصد ن یچی ی .ر مت دو.ۀ
یقلیم مرطوب قریر م ییر .مموسط .میی سیالنۀ حوض ۀ
آبخی طشک بخمگین . 15رجۀ سینم یری .مموسط ب یرش
سیالنه یز  200میل ممر .ر یطریف .رییچۀ بخمگین .ر شرق
حوضه تی  800میل مم ر .ر ن ویح ش میل ررب حوض ه
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ممغیر یست بیشمرین مق دیر بیرن دی .ر م ی ه یی آرر ت ی
یسظند رخ م .هد مموسط تبخیر تع رق چمینس ی حوض ه
 1058/21یست نمییج آخرین چگوهشه ی .ر زمین ۀ تغیی ر
کیربری یریض حوض ۀ آبخی بخمگ ین بی ینگر ک یهش 82
.رصدی س ج آب .رییچه .ر ش نریورم ی یز س یل 1366
 1392بو .یست یین می ین کیهش .ر ر رور.ینم ی س یل
 1392 -1366به می ین . 20رصد بو .یس ت ب ی ک یهش
س ج آب .رییچه .ر شنریورمی می ین یریض خیک ب دون
چوش ش و ش ور زیر ب ه می ین . 39رص د و . 37/5رص د
یر ییش .یشمه یست تغیی ریت می ین یریض کش یورزی و
مرتع حوضه یز سیل  1366تی  1392بهترتیب . 28رصد و
. 3/5رصد کیهش .یشمه یست ][1
دادهها

میینگین جری ین و ب یرش میهین ه ب ین س یله یی 1351
 1391یز س یزمین آب من ق هیی یس مین ر یرو یخ ی و
بیزسیزی و کنمرل کیظیت و صتت آمیر آزمون همگن ب ی
روش آزم ون ت ویل  1ینج یم چ ییررت .ر یی ن م یلع ه 25
ییسمگی بیرینسنج و سه ییس مگی س ینوچمیک و ییس مگی
2
هیدروممری چ خین بررس شدند روش تیس ن چلیگ ون
بهمنظ ور ب رآور .مموس ط س یالنۀ ب یرش و تبخی ر تع رق
چمینسی ریئو چنمن مینمیث [ ]4حوضه یسمظی .شد یز یب یر
 Topologyو . Thiessenر نرمیر یر  Arc GIS 10.2ب ریی
متیسبۀ مق ی.یر مموس ط ب یرش و تبخی ر تع رق چمینس ی
حوضه یسمظی .شد

یست روش ( 5)TFPWبریی حیف تثییر همبسمگ ممویل
آزمون من کندیل یسمظی .شد یست []35 34
منـ کندال

آزمون م ن کن دیل [ ]15 19ب همنظ ور تش خیر رون د
بهترتیب زیر ینجیم م شو:.
()1

آزمون من کندیل [ ]15 19م تویند بریی جویب.ی.ن به
یین سؤیل که آیی مقدیر مرک ی یی میینۀ یک سری زمین ب ه
مرور زمین تغییر م کند ی ی ن ه ب ه ک یر رو .ب ریی ینج یم
آزمون من کندیل نی یزی ب ه نرم یلب و.ن توزی ع .ی .ه ی
نیست یمی ب ریی ص تیجب و.ن  P-valueنبیی د همبس مگ
ممویل  4وجو. .یشمه بیش د [ ]12زی ری وج و .همبس مگ
ممویل موجب یر ییش شنیسیی روند معنی.یر توسط آزمون
من کندیل م شو. .ر صورت که ررض صظر ویقعیً صتیج



j

X

 sig  X
T

i

t

S 

i 1 j t 1

ک ه .ر آن  X iمق دیر .ی J .یم  nتع دی. .ی .ه ی و
 sgn  X i  X J تیبع عالمت یست ک ه یز ریب ۀ  2تعی ین
م شو:.
()2

1 if (x i  x j )  0

sign(x i -x j )  0 if (x i  x j )  0
 1 if (x  x )  0
i
j


میینگین )  E (Sو ویریینس آمیر بهترتیب زیر به .س ت
م آید:
()3
E (S ) 0
var(s ) 

n

()4

)n (n  1)(2n  1)   tp ( p )( p  1)(2 p  5
p 1

18

که  t pتعدی. .نبیلهه ی ب ریی  pیم ین مق دیر و  pتع دی.
مقی.یر .نبیلههیست ج ء .وم .ر ررم ول ب یال ی ک تع دی
بریی .نبیله یی .ی .هیی حسیو یست آمیرۀ یس میندیر.ش دۀ
آزمون  Zیز ریب ۀ زیر به .ست م آید:

s 1 if

آزمون روند
3
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()5

s 0 if
s 1 if

s 1
,
) var(s
s 1
,
) var(s





Z  0,





مقدیر مثبت  zروند یر ییش و مق دیر منظ  zرون د
کیهش س ری زم ین ری نش ین م .ه د همدن ین ب ریی
آزم و.ن رون د یر ییش ی ی ک یهش یینویخ ت .ر س ج
معنی.یری  Pییر مق دیر  zب ر ت ر  Z1- pیز بیش د (ک ه
2

2

 Z1- pیز جدول توزیع تجمع نرمیل یس میندیر .ب ه .س ت

م آید) ررض صظر ر .م شو .بریی یین کیر س ج معنی.یر
Run test1.
Thiessen polygon2.
Mann-Kendall3.
outocorrelation4.

trend-free pre-whitening5.
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یک یی چنج .رصد به کیر م رو .همدن ین ب ی یس مظی .یز
نرمیر یر  Xlstate 2015بریی تعیین شیب خ ط رون د [29؛
 ]31یسمظی .شد
آزمون نقاط تغییر

آزمون پتتیت

.نبیلهیی یز ممغیرهیی تصی.ر هیدروکلیمیتولیی  Xiری .ر
نظر بگیری د ک ه  i=1,2,3,…..,Tبیش د زم ین آزم ون
چممیت تغییر .ر نق ۀ  τری معن ی.یر م .ین د ک ه  Xtب ریی
(. )t=1,2,3,…..,τیریی تیبع توزیع ) F1(xو  Xtبریی ( =t
. ), ,τ+1,τ+2,τ+3یریی تیبع توزیع ) F2(xب و .و )F1(x
) ≠ F2(xبیش د یی ن آزم ون .و ر رض H0: τ=Tب ریی
وجو.ندیشمن تغییر و  H1: τ≠Tبریی وجو .رون د ری مقیب
ه  ،و آم یرۀ ( KTریب ۀ  )7ری ب ریی تس ت .و نمون ه
( X1,……..,Xtو  )Xt+1,……….,XTیز ی ک جیمع ه .ر
نظر م ییر]25[ .
تیبع . U t ,Tر ریب ۀ  6بی یسمظی .یز ریب ۀ  7ب ه .س ت
م آید
K T  Max U t ,T ,1  t  T

()6

()8

()9

1

یی یز ییمهیی یسیس .ر یرزی یب ت ثییریت تغیی رچ ییری
یقلیم و رعیلیتهیی ینس ین ب ر روین یب شنیس یی نق ی
تغیی ر روین یب یس ت آزم ونه یی آم یری چممی ت]25[ 2
همگن یسمیندیر .نرمیل ]3 2[ 3نسبت ون نئ ومن]33[ 4
و .یمنۀ بویشند ]8[ 5روییر.هیی بو.ند که .ر یین م یلع ه
بهمنظور تعیین نقی تغییر یسمظی .شدند .ر یینج ی ش ر
آزمون چممیت آور .شد یست

()7

 2


6  K 

POA  2 exp 
3
2 
(
T

T
)




T   for



i 1

j

U t ,T   sig  X i  X
n

i 2 j 1

1 if (x i  x j )  0

sign(x i -x j )  0 if (x i  x j )  0
 1 if (x  x )  0
i
j


یحممیل یهمیت تقریب  KTبی  POAتعی ین م ش و.
بهطوریکه  POAیحممیل یز تشخیر نق ۀ تغییر یست

Change points test1.
Pettitt2.
)Standard normal homogeneity test (SNTH3.
Von Neumann ratio4.
Buishand range test5.

ارزیــابی کمــی تــیثیرات تغییــرپــذیری اقلیمــی و
فعالیتهای انسانی بر رواناب
چارچوب کلی

بریی یک حوضۀ آبخی جریین م تویند بهعن وین ت یبع یز
ممغییرهیی یقلیم و رعیلیتهیی ینسین م دلس یزی ش و.
[39؛ ]40
()10
) Q  f (C , H
ک ه .ر آن . Qب جری ین  Cنش ین.هن دۀ ت ثییریت
ریکمورهیی یقلیم .ر چرخ ۀ هی درولوژی و  Hر یکموری
یست که نشین.هندۀ تثییریت ییپیرچۀ رعیلیته یی ینس ین
بر روینیب یست به .نبیل معی.لۀ  14تغییریت .ر روین یب .ر
نمیجۀ تغییرچییری یقلیم و رعیلیتهیی ینس ین م توین د
یین چنین تقریب ز .شو:.
()11

Q  f C C  f H H

ک ه .ر آن  ΔH ΔC ΔQب هترتی ب تغیی ریت .ر روین یب
یقلی ،و رعیلیتهیی ینسین بیشند بی
Q
fc 
C
()12
Q
fH 
H
بهعنوین یک .سمور تقریب یولیه معی.لۀ  2ری م ت وین
چنین نوشت []40
()13

Qt  QC  Q H

که  QCو  QHبهترتیب تغیی ریت .ر جری ین .ر نمیج ۀ
تغییرچییری یقلیم و رعیلیتهیی ینسین هسمند
یرچه تغییرچییری یقلیم و رعیلیتهیی ینس ین ب ریی
یک حوضۀ آبخی کوچک بی ییدیگر تدیخ و تعیم .یرن د
تغییرچ ییری یقلیم بیش مر توس ط ریکموره یی خ یرج
کنمرل م شو .بنیبریین .ر مقییو حوضۀ آبخی یی ن .و
عیم بهعنوین ممغیرهیی مسمق یز ییدیگر .ر نظر یررم ه
م شوند []14
مجموع تغیی ر .ر روین یب (  ) ΔQ tری م ت وین یز تظیض
مموسط جریین مشیهد شد .ر طول .ورۀ چییه (  ) ΔQobs1یز
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مموس ط جری ین س یالنۀ مش یهد ش د .ر ط ول .ورۀ تغیی ر
(  ) Qobs 2ب رآور .ک ر ) Qt  Qobs 2  Qobs1 ( .متیس به
کر .به تبع آن ج دیک ر.ن ت ثییریت تغیی رچ ییری یقلیم یز
رعیلی ته یی ینس ین چنیند ه  QCو  QHمعل وم بیش ند
م تویند حیص شو.
روش تحلیل حساسیت هیدرولوژیک

1

بهمنظور یرزییب کمّ کر.ن تثییریت تغییرچییری یقلیم و
رعیلیتهیی ینسین روش تتلی حسیس یت هی درولوژیک
توس ط هلس و هی ریش ( )1992و چن و و همی یرینش
( )2016یریئ ه ش د [ 10و  ]21روش تتلی حسیس یت
هیدرولوژیک ری م ت وین ب ه عن وین .رص دی یز تغیی ریت
میینگین سیالنۀ روینیب .ر چیسخ به تغییر .ر میینگین سیالنۀ
بیرش و تبخیر و تعرق چمینس ی توص ی ک ر .یی ن روش
بریسیو معی.لۀ بیالن آب یک حوضه طریح شد یست
()14
P  E  Q  S
که .ر یین معی.له  Pبیرش  Eتبخی ر تع رق ویقع
Q
روینیب و  Sتغییر .ر رخیرۀ آب حوضه یست بریی ی ک
.ورۀ طوالن یز زمین ( 10سیل یی بیشمر) قیب قبول یس ت
که  Sری بریبر صظر .ر نظر بگیری،
می ینگین تبخی ر و تع رق ویقع س یالنه ری م ت وین
بریسیو بیرش و تبخیر تعرق چمینسی برآور .کر. .ر س یل
 1974بو.یی و ب ر چیی ۀ ش یخر خش ییدی ()PET/P
چیرچوب ری بریی برآور .تبخیرتعرق ویقع یریئ ه ک ر]7[ .
وی بی یسمظی .یز ترکیب تتلی هیی یبعی.ی بی ی.ل ۀ رییض
ری حل تتلیل بریی تبخیر و تعرق ویقع سیالنه یریئه .ی.

E
PET
PET  1
()15
 1
(  [1 
] )
P
P
P
 چیریممری یز مدل .ر یرتبی بی نوع چوش ش یی یه
ویگی هیی هیدرولوژیی خیک و توچویریر یست []37
به تبع یین ه ،بیرش و ه ،تبخی ر و تع رق م توینن د
سبب تغییر .ر بیالن آب شوند [ ]10بهعنوین یک .س مور
یولیه کلیۀ تغییریت .ر میینگین سیالنۀ روینیب چنین برآور.
شد:
Qtotal Qc limate
=
+
()16
Q human
hydrological sensitivity analysis method1.
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 ∆Q totalمجموع تغیی ریت .ر می ینگین س یالنۀ روین یب
()mm/year
 ∆Q climateتغیی ر .ر می ینگین روین یب نیش یز تغیی ر
یقلی.)mm/year( ،
یز
 ∆Q humanتغیی ر .ر می ینگین روین یب نیش
رعیلیتهیی ینسین (.)mm/year
ب یرش و تبخی ر و تع رق چمینس ی ریکموره یی
تعیینکنندۀ میینگین سیالنۀ ب یالن آب هس مند [7؛ ]37
تغییر .ر میینگین سیالنۀ بیرش و تبخیر و تع رق چمینس ی
تغییر .ر روین یب س یالنه ری ب ه .نب یل .یر .و یی ن یرتب ی
م تویند بریسیو ریب ۀ زیر برآور .شو16[ .؛ ]21
Q
Q
()17

PET
P PET
 ∆Pو ∆PETبهترتیب تغییر .ر بیرش و تبخیر و تع رق
چمینسی هسمند ( )mm/yearو
Qc limate 

Q
 Pw  1 PETw  Pw 1 / w  1
P

()18

Q
 PETw  1 PETw  Pw 1 / w  1  1
PET

بدینترتیب بی مشخربو.ن  ∆Q human Qtotalب رآور.
م شو.
بحث و نتایج
تغییرات در بارش ،تبخیر تعرق و رواناب ساالنه

روند طوالن مدت ررییندهیی هیدرولوژیی ب هط ور ب یلقو
تتت تثییر تغییرچییری یقلیم و رعیلیتهیی ینس ین ق ریر
.یر .تتلی روند تیریخ یین ررییندهی م تویند ب ه تثیی د
نق ۀ ش روع یر ییش ت ثییریت رعیلی ته یی ینس ین ب ر
سیسم،هیی منیبع آب کمک کن د آزم ون م ن کن دیل و
شیب تخمینگر سن بهمنظور تعیین معنی.یری روند ب یرش
تبخیر تع رق چمینس ی و روین یب و تتلی ممن ینر رون د
ریکموره یی هویشنیس و تغیی ریت روین یب .ر  40س یل
ییشمه به کیر یررمه شدند (جدول )1
نمییج آزمونهیی روند نشین .ی .یرچه بیرش حوضۀ آبخی
بخمگین کیهش ییرمه یین کیهش معنی.یر نب و .یس ت تبخی ر
تعرق چمینسی حوضه یز روند یر ییش معنی.یر برخ ور.یر ب و.
یست بنیبریین بی توجه به معنی.یرنبو.ن روند کیهش ب یرش و
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یر ییش معنی.یر روند تبخی ر تع رق چمینس ی حوض ه ک یهش
معنی.یر روینیب بدین مظنوم یست ممت رکه یی یقلیم تنن ی
ریکمورهیی مؤیر بر کیهش روینیب حوضه نبو .یند
آزمونهیی چممیت همگن یسمیندیر .نرمیل ون نئ ومن
و بویشند روییر.هیی بو.ند که بهمنظور تعیین نقی تغییر
.ر سریهیی زمین یسمظی .شدند هر چنیر آزم ون بی ینگر
نمییج مشیبن بو.ند (جدول )2
آزمونهی نشین .ی.ند که .ر بیرش حوضه تغیی ری روی
ندی. .ر حیل که تبخیر تعرق چمینس ی حوض ه .ر س یل

 1365تغییر کر .یست ترکیب چنیر آزمون مشخر ک ر.
که شروع تغییریت روین یب حوض ه س یل  1378یس ت ک ه
بیزتیب کنندۀ شروع ه ،زمین تثییریت یقل ی ،و رعیلی ته یی
ینسین بر روینیب حوضه بیشد بنیبریین .ورۀ 1378 1351
بهعنوین .ورۀ چییه .ور یی که رعیلی ته یی ینس ین .ر آن
یندک بو .تشخیر .ی .شد یین .ور بهعنوین .ورۀ چیی ه
بریی ویسنج و یعمبیرس نج و .ورۀ . 1391 1379ورۀ
چس یز تغییر .ور یی که تثییریت رعیلی ته یی ینس ین ب ر
روینیب مشنو .بو .بهمنظور چر.یزش مدل یسمظی .شد

جدول  .1نتایج آزمون منـ کندال و شیب تخمینگر سن
حوضۀ آبخیز بختگان
بیرش
تبخیر تعرق چمینسی
روینیب

Mean annual
)(mm/year
477/272
1085/218
60/71

Kendall's
tau
-0/008
0/54
-0/251

p-value
0/968
0/001
0/023

Kendall test Positive
Significance
%1
%1

Sen's slope
estimate
-0/128
2/598
-0/478

جدول  .2نتایج آزمونهای تعیین نقاط تغییر
حوضۀ آبخیز بختگان
بیرش
تبخیر تعرق چمینسی
روینیب

Pettitt’s

SNTH

Buishand’s

Von Neumann’s

-

-

-

-

1365
1378

1365
1378

1365
1378

1365
1378

شکل  .1نتایج آزمون تعیین نقاط تغییر (آزمون پتتیت)
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شکل  .2منحنی تداوم جریان برای دورۀ پیش از تغییر و پس از تغییر

به .نبیل نمییج حیص یز تتلی روند و نق ی تغیی ر یز
.ی .هیی میهینۀ روینیب .ور ه یی  1378 1351و 1379
 1391بهمنظور رس ،منتن ت دیوم جری ین یس مظی .ش د
منتن تدیوم جریین ریب ۀ ب ین ب ری و رریوین جری ین
روزینه هظمگ و میهینه (یی رویص زمین .یگر) ری بریی یک
حوضۀ مشخر و یی برآور.ی یز .رصد زم ین جری ین ک ه
مسیوی و یی تجیوز یز یک .ورۀ تیریخ بیشد یریئه م .ه د
[ ]32ریب ۀ بین ب ری و رریوین مموسط روینیب میهینه .ر
شی  2آور .شد یست نمییج نشین م .هد که .رص دی
یز زم ین ک ه روین یب ممج یوز یس ت .ر .ورۀ چیی ه 1351
 1378نسبت به .ورۀ تغییر  1391 1379ب ر تر یس ت
همدنین نوسین روینیب .ر .و .ور بهوضو آشییر یست

.یش مه .ر نظ ر یررم ه ش د .ر روش تتلی حسیس یت
هی درولوژیک "  " چ یریممر یص ل م دل یس ت " "ωری
بهوسیلۀ مقییسۀ تبخیر تعرق ویقع بلندمدت سیالنه ک ه یز
معی.لۀ  16به .ست م آید و همدنین بی یسمظی .یز معی.ل ۀ
بیالن آب .ور هیی طبیع ویسنج کر.ی ،مقدیر "  " بی
نمییج تبخیر تعرق ویقع سیالنۀ به.ستآمد یز معی.ل ۀ 16
قیب قبول بو .بنیبریین "  " بریی حوضۀ آبخی بخمگ ین
بهکیر یررمه شد

Q
P

و

Q
PET

بهترتیب م توینند بهعنوین

ضریب حسیسیت روینیب به تغییریت بیرش و تبخی ر تع رق
چمینسی .ر نظر یررمه شوند (.ر جدول نمییج یین عالئ ،بی
 βو  αنش ین .ی .ش د ین د) ض ریب حسیس یت بیرن دی
"  " Qی ی " "βب ریی مق ی.یر کوچ ک "  " بیش مر و ب ی
P

)   PET
P

واسنجی و اعتبارسـنجی مـدل تحلیـل حساسـیت

یر ییش ش یخر خش ی (

هیدرولوژیک

تغییر .ر بیرندی .ر حوز هیی بی چوشش علظ نس بت ب ه
حوز هیی جنگل تغیی ریت بیش مری .ر روین یب ری .ر چ
خویهد .یشت چ ریک ه ح وز ه یی جنگل مق ی.یر " " 

.ر طول .ورۀ طبیع رعیلیته یی ینس ین آش ظمگ ه یی
شییین توجن .ر روینیب حوضههیی آبخی ییجی .نم کن د
بنیبریین م توینی ،ررض کنی ،ک ه .ر ط ول .ورۀ طبیع
رعیلیتهیی ینسین هری روینیب ری تتت ت ثییر ق ریر ن دی.
یست بر یین یسیو .ورۀ طبیع بهعنوین یک مبنی بهمنظور
برآور .تثییریت تغییرچییری یقلیم و رعیلی ته یی ینس ین
روی روینیب بریی .ور یی که رعیلیته یی ینس ین یر ییش

ب ر ت ری .یرن د [ ]38مق دیر

Q
P

و

ک یهش م ییب د و

Q
PET

.ر ش رییط

خیل خشک به س مت ص ظر مممیی م ش و .ش یخر
خشی بریی حوضۀ آبخی بخمگین  2/53ب ه .س ت آم د
بنیبریین ینمظیر م رو .که ح وزۀ م یلع ه ش د حسیس یت
زیی.ی به بیرندی نشین .هد
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که روینیب حسیسیت بیشمری به تغییریت بیرش نس بت ب ه
تغییریت تبخیر تعرق چمینس ی .یر .یر ییش . 10رص دی
.ر بیرش حوضه یر ییش . 24رصدی .ر روین یب حوض ه .ر
چ خویهد .یشت و ک یهش . 10رص دی .ر تبخی ر تع رق
چمینسی حوضه یر ییش . 5/8رصدی .ر روینیب ری به .نبیل
.یر .همدنین نمییج نش ین .ی .ک ه تغیی رچ ییری یقلیم
سن ،ب ر تری .ر کیهش روین یب حوض ۀ آبخی بخمگ ین
.یر .تغیی ر ممنیس ب .ر روین یب س یالنه .ر نمیج ۀ
تغییرچییری یقلیم چی ی ح دو. 62/45 .رص د و س ن،
رعیلیتهیی ینسین .ر تغییر روینیب س یالنه  37/55ب رآور.
شد (جدول )3

روش تحلیل حساسیت هیدرولوژیک

روینیب نیش یز رریین دهیی یس ت ک ه .رون ی ک حوض ۀ
آبخی به وقوع م چیوند .و توسط ریکمورهیی بسییری تتت
تثییر قریر م ییر .تغییریت .ر هر ی ک یز ریکموره ی مینن د
یقلی ،و رعیلیتهیی ینسین ممین یست به تغییر .ر روین یب
منجر شو .بی یینحیل یرزییب کمّ یی ن ت ثییریت مش ی
یست چریکه تغییر .ر روینیب مرتبط بی تغییر .ر هر .و یی ن
ریکمورهیست تثییریت تغییر چییری یقلیم روی روین یب ب ی
یسمظی .یز مموسط بیرش و تبخیر تع رق چمینس ی بررس
شد مقییسۀ ضرییب حسیسیت روین یب ب ه ب یرش و تبخی ر
تع رق چمینس ی ( βو . )αر .ورۀ  1391 1351نش ین .ی.

جدول  .3تیثیرات تغییرپذیری اقلیمی و فعالیتهای انسانی بر رواناب حوضۀ آبخیز بختگان
دوره
1379-91

P

PET

mm

mm

452/69

1115/42

ω

1/124

β

0/24

بحث و نتیجهگیری
.ر یین م یلعه .ورۀ طبیع و .ورۀ تتت تثییر رعیلی ته یی
ینسین توسط آزمونهیی آمیری یز ییدیگر تظییک شدند .ر
.ورۀ طبیع ررض بر آن یست که تثییر رعیلیته یی ینس ین
بر روینیب بسییر نیچی یست بنیبریین ویسنج و یعمبیرسنج
مدل بریسیو .ورۀ طبیع و ررییند چر.یزش م دل ب ریس یو
.ی .هیی .ورۀ ینسین صورت م چییر .بی توج ه ب ه یهمی ت
تظیی ک ص تیج یی ن .و .ور یز یی دیگر و ک یهش نب و.
ق عیتهیی یحممیل .ر ویسنج و یعمبیرسنج مدل چنیر
آزمون چممیت همگن یسمیندیر .نرمیل نس بت ون نئ ومن و
آزمون .یمنۀ بویشند بهکیر یررمه شدند همدنین .و آزم ون
من کندیل و شیب تخمینگر سن بدینمنظور یسمظی .شدند
که شنیخت و .رک .رسم یز نسبت تغییریت بیرش و تبخیر
تعرق چمینسی بهعنوین .و مترک یصل تغیی ریت یقلیم و
روین یب حیص ش و .ت ثییریت تغیی رچ ییری یقلیم و
رعیلی ته یی ینس ین روی روین یب ب هوس یلۀ روش تتلی
حسیسیت هی درولوژیی ب رآور .ش د ترکی ب آزم ونه یی
آمیری آشییر سیخمند که روین یب حوض ۀ آبخی بخمگ ین یز
سیل  1378ک یهش معن ی.یری .یش مه .ر ح یل ک ه ب یرش
حوضه .ر ک .ورۀ آمیری  1391 1351تقریبیً ییب ت ب و.
یست همدنین یر ییش معنی.یر تبخیر تعرق چمینسی یز س یل

ΔQ total

α

-0/058

ΔQH
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37/55

 13( 1365س یل ب یش یز ک یهش معن ی.یر روین یب) بی ین
م کند که بیرش و تبخیر تع رق چمینس ی تنن ی ریکموره یی
ییریییر .ر کیهش روینیب حوضه نب و .ین د مقییس ۀ ض ریب
حسیس یت ب یرش ( )βو ض ریب حسیس یت تبخی ر تع رق
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تبخیر تعرق چمینسی حوضه کیهش . 5/8رصدی .ر روینیب
بیینگر یین یست که روین یب حوض ه حسیس یت بیش مری ب ه
تغییریت بیرش نسبت به تغییریت تبخیر تعرق چمینسی .یر.
بررس هیی ] [1نشین .ی .که .ر س ج حوضه ط سیله یی
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یریض کشیورزی و مرتع یز سیل  1366تی  1392ب هترتی ب
 28و . 3/5رص د ک یهش .یش مه یس ت ترکی ب نم ییج
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.و .ور وجو .نوسینیت آشییر روینیب ط سیله یی 1377
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