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 .1دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیستـ منابع آب ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران
 .3استادیار دانشکدۀ محیط زیست دانشگاه تهران
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چکیده
بارش و دبی جریان از مهمترین پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی هستند که بررسی و شناسایی رفتار آنها در مـدیریت منـابع
آب اهمیت زیادی دارد .از مناسبترین روشهای موجود برای ارزیابی شرایط هیدروکلیماتولوژی در حوضههای آبریز ،تحلیل
روند است که بهمنظور بررسی تغییرات یک متغیر در طول زمان استفاده میشود .تحقیق حاضر در دو بخش انجام شـده اسـت
که در بخش اول به بررسی اثر تغییرات بارش بر دبی رودخانۀ درکه طی سـالهـای 1368ـ  1391مـیپـردازد .بـدینمنظـور از
دادههای بارش ماهانۀ ثبتشده در ایستگاه هفتحوضـ درکه استفاده شده و آزمونهایی مثـل روش گرافیکـی مـنـ کنـدال و
رگرسیون خطی بهکار گرفته شده است .همچنین ناهنجاریهای بارش و آبدهی رودخانه طی دورۀ  24سالۀ مطالعهشده بررسی
شده است .نتایج نشان میدهد سری زمانی بارش در حوضۀ درکه روندی مثبت و افزایشی داشته ،هر چند ایـن رونـد معنـادار
نیست .آبدهی رودخانه نیز در دورۀ بررسیشده با شیب بسیار اندکی افزایش یافته است و رونـد نـدارد .درمجمـو  ،مـیتـوان
نتیجه گرفت که بهجز برخی بازههای زمانی خاص ،افزایش و کاهش بارش و دبی همسو نبوده است .بخش دوم به پـیشبینـی
بارش آیندۀ حوضه با استفاده از مدل اقلیمی  MRI-CGCM2.3.2aتحت سناریوی انتشـار  A1Bدر سـه افـق زمـانی ،2030
 ،2060و  2090میپردازد .نتایج درمجمو نشان از کاهش مقدار بارش حوضه در دورۀ آتی دارد.
کلیدواژگان :آبدهی رودخانه ،پیشبینی بارش ،رگرسیون خطی ،مدل اقلیمی ،منـ کندال.

 نویسندۀ مسئول مقاله
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مقدمه
تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر بیشتر متأثر از افزاای
دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای در اتمسفر و ناشزی
از فعالیتهای انسانی و صنعتیشدن جوامع است [ 1و  ]2کزه
سبب برهمخوردن تعادل آب و هوایی کرۀ زمزین شزده اسزت
[ 3و  .]4پدیززدۀ تغییززر ایلززیم بززر دمززا و بززاری و نیززا سززایر
پارامترهای ایلیمی مؤثر و از این طریق بر چرخۀ هیدرولوژی و
منابع آب نیا تأثیرگذار است .دما فراسنجی هیزدرومتئورولوژی
است که نوسانهای بزار آن بزا ناهنجزاریهزای فراوانزی در
چرخۀ هیدرولوژی کرۀ زمین همزراه اسزت بزهطزوری کزه در
برخی نواحی کرۀ زمین موجزب افزاای و در برخزی منزاطق
موجب کاه باری مزیشزود .مهزمتزرین پیامزد ایزن تغییزر
ایجززادشززده در چرخ زۀ هیززدرولوژی،یت تمای ز آن بززه س زوی
رفتارهای مرزی و ویایع حدی چزون بزاریهزای سزی آسزا و
خش،سالیهای گسترده اسزت کزه خسزارتهزای ایتصزادی و
اجتماعی بسیاری را در بخز هزای زیرسزاختیت منزابع آب و
کشاورزی به دنبال دارد و اختالل جدی در برنامزهریزایهزای
توسعۀ منطقهای را سبب میشود [.]5
پارامترهای ایلیمی بهدالی متعزددی در مقیزاز زمزان و
م،ان تغییر میکنند کزه الز اسزت چگزونگی تغییزرات آنهزا
براساز مشاهدات و با بهرهگیری از رویهزای آمزاری تعیزین
شود .تحلی روند از مهزمتزرین رویهزای آمزاری اسزت کزه
کاربرد فراوانی در بررسیهای مختصبه ارزیابی تأثیرات بزالقوۀ
تغییززر ایلززیم بززر سززریهززای زمززانی هیززدرولوژی،ی دارد [.]6
فرایندهای هیزدرولوژی،ی بیشزتر فراینزدهایی ایسزتا شزناخته
میشوند اما مطالعات جدید نشان داده اسزت کزه بسزیاری از
سریهای زمانی هیدرولوژی،ی رونزد و تغییرپزذیری بلندمزدت
دارند که میتوانزد ناشزی از تزأثیرات فعالیزتهزای انسزانی یزا
ویژگیهای طبیعی آب و هوای کرۀ زمین باشد [.]3
از سال  1987سازمان جهانی هواشناسی 1بر لاو تحقیزق
دربارۀ تأثیرات تغییر ایلیم بزر منزابع آب تأکیزد کزرد [ 3و .]7
بررسیها نیا نشان میدهند مطالعۀ روند در بارندگیها بهویزژه
از دهۀ  1980به بعد به شز ،گسزتردهای مزورد توجزه بزوده
است .به طور مثال نتایج مطالعۀ ژانز و هم،زاران [ ]8روی
روند بزاریهزای کانزادا در طزول یزرن بیسزتم نشزان از رونزد
افاایشی در باری ساالنه داشتت هرچند که این روند در فصز

1. WMO

زمستان کاهشی بود .در مطالعۀ آکرینرمت و مکگزین [ ]9در
زمینۀ روند تغییرات م،انی و زمزانی بزاری در کانزادات افزاای
معناداری در مقدار باری و تعداد روزهای بارانی مشزاهده شزد.
این محققان همچنزین نشزان دادنزد افزاای بزاری و تعزداد
روزهززای بززارانی در سرتاسززر منطقزۀ مطالعززهشززده ی،نواخززت
نیست .کتیرایی بروجردی و هم،زاران [ ]10رونزد تغییزرات
روزانۀ بارنزدگی در  38ایسزتگاه را در کشزور ایزران طزی دورۀ
آماری  1960تا  2001بررسی کردند .نتزایج شزام رونزدهای
افاایشی و کاه در موارد مختلف بود .بزاری فصز بهزار در
اغلب ایستگاههای بررسیشده روند کاهشی نشان داد .وانز و
ژو [ ]11نشان دادند باری متوسز سزاالنۀ چزین در جنزوب
غربت شمال غرب و شرق روند افاایشزی و در مرکزات شزمال و
شمال شرق روند کاهشزی داشزته اسزت .حجزا و هم،زاران
[ ]12به تحلی روند تغییرات بارندگیهای فصلی و ساالنه چند
ایستگاه منتخب در حوضۀ مرکای ایران پرداختند .نتایج نشان
داد بارندگی ایستگاههزا بزا رونزد کاهشزی مواجزه بزوده اسزت.
همچنین پال و الز تابا [ ]13در بررسی روند بزاری فصزلی در
هند با استفاده از ت،نیکهای آماری پارامتری و غیزرپزارامتری
نتیجه گرفتند که باریت رونزد کاهشزی در فصز هزای بهزار و
تابستان و روند افاایشی در پاییا و زمستان داشته است .بابائیان
و هم،اران [ ]5رفتار منابع آب حوضۀ یرهیو تحزت شزرای
تغییر ایلیم را بررسی کردند .یافتههای پزژوه آنهزا نشزان از
کاه باری و نیا کاه دبزی رودخانزه در دورههزای زمزانی
آتی داشت .جهانبخ اص و هم،اران [ ]4نیا تغییرات دما
و باری ناشی از تغییزر ایلزیم را در حوضزۀ شزهرچای ارومیزه
بررسی کردند که نتایج نشان از کاه باری و افاای دمزا در
آینده نادیک داشت.
از آنجا که ازجمله پیامدهای تغییر در مقدار و رژیم بزاریت
دگرگونی در جریان آبراهههاست []14ت تأثیرات تغییر ایلیم بزر
تعیین روند سزری زمزانی دبزی رودخانزههزا نیزا در مطالعزات
متعددی بررسی شده است .تحقیق انجا شده توس لتنمایِر و
هم،اران [ ]15در تعزدادی از ایالزتهزای آمری،زا نشزان داد
روند تغییر جریان در آبراههها بهطور کام همسو بزا تغییزرات
باری و دما نیست .در حالی که برن و النور [ ]16خزال آن را
برای نقزاطی از کانزادا نشزان دادنزد .از جملزۀ ایزن مطالعزاتت
میتوان به بررسی رهبر و مسعودی [ ]17اشاره کرد کزه رونزد
تغییرات رواناب در رودخانۀ کردان وایع در زیرحوضۀ یزاوین را
بررسی کردند .نتزایج ایزن تحقیزق نشزان داد رونزد تغییزرات
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رواناب ساالنه و در فصول بهار و پاییا بهطزور معنزاداری رو بزه
افاای است .بررسی جریان آبراههها توسز کومزار و مزرواده
[ ]18در  31ایستگاه اندازهگیری دبی در کشزور در یزک دورۀ
آماری  50سالهت بیانگر وجزود رونزد افاایشزی در جریزانهزای
متوس و کم بود .ژائو و هم،اران [ ]19نیا نتایج مشزابهی را
در حوضۀ دریاچۀ پویان  1چین گااری کردند [ .]14عاتزی و
هم،اران [ ]20روند تغییر دبی رودخانۀ یالاوزن را بزهروی
آزمون منز کندال مطالعه کردند .نتایج پژوه آنها نشزان داد
شدت جریان رودخانۀ یزالاوزن در مقیزاز سزاالنهت فصزلی و
ماهانه در همۀ ایستگاهها روند ناولی داشت کزه ایزن نتزایج در
سطح  5درصد معنادار است و تزأثیر تغییزر ایلزیم بزر کزاه
جریان سطحی در این رودخانه را نشزان مزیدهزد .سزالمی و
هم،اران [ ]21روند متغیرهای آب و هواشناسزی در حوضزۀ
بنو 2و رودخانۀ نیجر 3در نیجریه را تحلی کردند و بدینمنظور
از آزمون ناپارامتری منز کندال استفاده کردند .نتایج نشزان از
کاه رواناب در بیشتر ایستگاههای بررسیشده داشزت .ایزن
محقق زان کززاه روانززاب و سززطح آب در رودخانززه را پیامززد
احتمالی پدیدۀ تغییر ایلیم گااری کردند و نتیجه گرفتند کزه
کاه آبزدهی رودخانزه نشزانهای از کزاه در منزابع آب در
زیرحوضۀ بررسیشده است که مزیتوانزد بزه کزاه جریزان
ورودی به مخان سدهای وایع در حوضه منجر شود.
مطالب یادشده نشان میدهد شناسزایی پدیزدۀ تغییزر
ایلیم نخستین گا در جهت مدیریت آن و نیا برنامهریزای
منابع آب است .بنابراینت مقالۀ حاضر به تحلی روند سزری
زمانی باری در حوضۀ آبریا درکزه و بررسزی تزأثیر آن بزر
روند سری زمانی آبدهی رودخانۀ درکهت طی یزک دورۀ 24
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ساله میپردازد .در ادامهت مواد و رویهای بهکار گرفتهشده
در این تحقیق شرح داده شده است و سپس نتایج و بحز
در زمینۀ آنها آورده میشود.
مواد و روشها
محدودۀ مطالعهشده

با توجه به این،ه در ایستگاه هفزتحزو ز کزه تنهزا ایسزتگاه
موجود در محدودۀ مطالعهشزده اسزتز تنهزا دادههزای بزاری
ماهانه مختصبه تعداد محدودی از سالهای آماری ثبت شزده
استت بهمنظور آش،ارسازی تغییزرات بزاری در دورۀ گذشزتهت
درۀ آمززاری  24سززاله  1368تززا  1391بززهکززار گرفتززه شززد.
بهمنظور مقایسۀ تطبیقی روند تغییر بزاری و دبزیت دادههزای
میانگین ساالنۀ دبی نیا در همین  24سال بررسی شد .شزایان
یززادآوری اسززت کززه ایسززتگاه هفززتحززو ز درکززه دروایززع
ایستگاهی هیدرومتری استت اما آمار ثبتشدۀ باری نیزا دارد
و بهدلی نبود ایستگاه هواشناسزی در محزدودۀ مطالعزهشزدهت
دادههای ثبتشده توس این ایستگاه بهمنظور افزاای دیزت
نتایج استفاده شد .مشخصات ایستگاه هفتحو در جدول 1
آمده است .ش 1 ،نیزا مویعیزت ایزن ایسزتگاه را در حوضزۀ
آبریا درکه نشان میدهد.
جدول  .1مشخصات ایستگاه هواشناسی استفادهشده
نام ایستگاه
هفتحو ز
درکه

ارتفاع

طول

عرض

(متر)

جغرافیایی

جغرافیایی

1700

‘‘51 ̊ 23‘ 00

‘‘35 48‘ 00

شکل  .1موقعیت ایستگاه هیدرومتری هفتحوض در حوضۀ آبریز درکه [ 22و ]23

1

1. Poyang
2. Benue
3. Niger
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بازسازی نواقص آماری

بهمنظور استفاده از دادههای ثبزتشزدۀ بزاریت گزا نخسزت
ت،می و بازسازی آنهاست .آمار بزاری ثبزتشزده در ایسزتگاه
هفتحو ز درکه دادههای مفقود دبی ماهانه در سال 1371
بززود کززه بززا اسززتفاده از دادههززای ایسززتگاه رود و بززهروی
نسبتها بازسازی شد .همچنین دادههای پرت حذ شدند.
براساز روی نسبتهزات تطویز و بازسزازی دادههزای
مفقود با استفاده از دادههای ثبتشزده در ایسزتگاه مجزاور
که آمار کام و معتبر داشته باشدت صورت میگیرد کزه در
این مطالعهت ایستگاه رود بهعنوان ایستگاه مبنزا در نظزر
گرفته شد .بدینترتیب کزه میزانگین دادههزای ثبزتشزدۀ
باری در سزالهزای مشزتر آمزاری بزرای هزریزک از دو
ایستگاه (ایستگاه مبنا و ایسزتگاه دارای دادههزای مفقزود
محاسبه و از رابطۀ  1مقدار باری در مقطع زمانی مد نظزر
بازسازی میشود [ 1و :]24
PA
PB

(1

Pai  Pbi 

در رابطززۀ  Pai 1بززاری مفقززودشززده در مززاه iاُ در
ایستگاه مد نظرت  Pbiباری ایستگاه مبنا در همان مزاه iاُ ت
 PAمیانگین بزاری در سزالهزای مشزتر

آمزاری بزرای

ایسززتگاه مززد نظززرت و  PBمیززانگین بززاری در سززالهززای
مشتر آماری برای ایستگاه مبناست.
رویهای استفادهشده در این تحقیزق بزرای آش،ارسزازی
اثر باری بر دبی رودخانهت رویهزایی چزون آزمزون گرافی،زی
مززنز کنززدال و رگرسززیون خطززی اسززت .همچنززین آنومززالی
(ناهنجاری تغییرات باری نیا بررسزی شزده اسزت .در ادامزه
آزمون منز کندال بهاختصار معرفی میشود .از توضیح آزمزون
رگرسیون خطی بهدلی سادگی آن صر نظر میشود.

از مقززادیر حززدی اسززت کززه در برخززی سززریهززای زمززانی
مشاهده میشود [.]12
در این رویت دو عام  Uiو  U’iمحاسبه و برای بررسی
روندت در کنار ی،زدیگر ترسزیم مزیشزوند تزا بزا توجزه بزه
مویعیززت آنهززا نسززبت بززه ی،ززدیگرت بتززوان معنززاداری یززا
بیمعنابودن روند را مشخص کزرد .در صزورتی کزه مقزادیر
آنها از دو مقدار عددی آستانه (  2/58در سطح احتمزال
 1درصد یزا (  1/96در سزطح احتمزال  5درصزد و یزا
(  1/64در سطح احتمال  10درصد تجزاوز کنزدت رونزد
معنادار و در صورتی که میان این دو آسزتانه یزرار گیرنزدت
روند غیرمعنادار اسزت .در شزرایطی کزه دو خز  Uiو U’i
ی،دیگر را یطع کنندت نقطۀ تقزاطعت نقطزۀ جهز (تغییزر
ناگهانی محسوب میشودت که اگر پزس از ایزن جهز ت دو
خ یادشده در یک حریم و محدوده باشندت جه معنادار
نخواهد بودت اما چنانچه از حریم ی،دیگر تجزاوز و محزدوده
را به طور ک یا مویت تر کنندت جهز معنزادار خواهزد
بود .همچنین در صورت معناداری روندت معموالً دو نمزودار
در نقطۀ آغازین ی،دیگر را یطع و در جهات مخالف ی،دیگر
حرکت میکنند .در حزالی کزه در شزرای نبزود رونزدت دو
دنبالۀ  Uiو  U’iتقریباً بهصورت موازی حرکت کرده و یا بزا
چند بار برخوردت بهطوری که به تغییزر جهزت آنهزا منجزر
نشودت حرکت میکنند [.]29
محاسبۀ ناهنجاریهای سری زمانی بارش

بهمنظور محاسبۀ ناهنجاریهای سریهای زمانی بزاریت از
رواب  2و  3استفاده شد .آنومزالی (ناهنجزاری بزهمعنزای
میاان تغییرات ساالنۀ یک پارامتر ایلیمزی از مقزدار نرمزال
(بلندمدت آن است [.]30
(2

آزمون منـ کندال

آزمون منز کندال ی،زی از رویهزای متزداول ناپزارامتری
تحلی روند سریهای هیدرولوژی،ی و هواشناسی بزهشزمار
میرود .این آزمون ابتدا توسز مزن ]25[ 1ارائزه و سزپس
توس کنزدال ]26[ 2توسزعه یافزت [ 27و  .]28از جملزه
ماایای این روی میتوان به مناسببودن کزاربرد آن بزرای
سریهای زمانی اشاره کزرد کزه از توزیزع خاصزی پیزروی
نمیکنند .از دیگر یوتهای این رویت اثرپذیری نزاچیا آن
1. Mann
2. Kendall
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کززه در آن  Paدرصززد آنومززالی بززاریت  Pمقززدار بززاری
ساالنهت و  Pمیانگین بلندمزدت بارنزدگیت  nطزول دورۀ
آماریت و 1= iت 2ت و....ت  nاست [.]31
پیشبینی بارش در دورۀ آتی

بخ دو این مقاله به پی بینی باری حوضۀ آبریا درکزه
در سه دورۀ زمانی آینده (نادیکت متوس و دور اختصاص
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دارد .بدینمنظور از مزدلهزای جفزتشزده اییزانوزز جزو
( AOGCMاستفاده میشود .این مدلهزا بزرپایزۀ یزوانین
فیای،ی استوار ند که بهوسیلۀ رواب ریاضی ارائه میشزوند.
این رواب در یک شب،ۀ سهبعدی با مقیزاز م،زانی افقزی
 250تا  600کیلزومتر و  10تزا  20الیزه در اتمسزفر و 30
الیه در اییانوز در سطح کرۀ زمین ح میشزوند [ .]1در
تحقیق حاضر با بررسی دیزت مزدلهزای مختلزف گزردی
عمومی جو مختصبه گااری چهار IPCCت تصمیم بزر آن
شززد تززا از مززدل  MRI-CGCM2.3.2aکززه بهتززر از سززایر
مدلها ام،ان شبیهسازی باری حوضۀ بررسیشده را فراهم
میکندت در تخمزین بارنزدگی در دورههزای آتزی اسزتفاده
شود .دورۀ زمانی پایه با توجزه بزه توصزیۀ  IPCCالز بزود
ی،ی از دورههای 1961ز  1990و یا 1971ز  2000انتخاب
شود [ .]32اما با توجه به موجودیت دادههای تنها ایسزتگاه
وایع در حوضۀ بررسی شده (ایستگاه هفتحزو از سزال
 1368به بعدت درنهایت دورۀ زمانی  11ساله 2000-1990
بهعنوان دورۀ پایۀ محاسبات انتخاب شد .شبیهسازی باری
آینده نیا در سه دورۀ زمانی  11ساله در افزقهزای 2030ت
2060ت و  2090تحت سناریوی انتشار  A1Bصورت گرفت.
شایان یادآوری است که ریامقیازسازی خروجیهای مدل
گردی عمومی جزو ( MRI-CGCM2.3.2aبزا اسزتفاده از
روی عام تغییر صورت گرفت که توضزیحات ت،میلزی در
زمینۀ این روی را میتوان دریافت [.]1
نتایج و بحث
نتایج این تحقیق در دو بخ  :الف روند بزاری حوضزه در
دورۀ گذشززته و اثززر احتمززالی آن بززر تغییززر رونززد آبززدهی
رودخانۀ درکزه و ب پزی بینزی تغییزرات بزاری حوضزۀ
بررسیشده در سه دورۀ زمانی آینده ارائه میشود.
بررسی روند بارش و دبی در دورۀ گذشته

ش 2 ،مجموع باری سزاالنه و فصزلی رودخانزۀ درکزه را
براساز دادههای ثبتشده در ایسزتگاه هفزتحزو طزی
دورۀ آماری  24ساله (1368ز  1391نشان میدهد .همان
گونه که در نمودارهای ترسیمشده مشزخص اسزتت میزاان
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بززاری در فص ز زمسززتان بیشززترین و در فص ز تابسززتان
کمترین است .بهطوری که ماههای فروردینت آذر و اسزفند
پرباریتر از سایر ماههاستت در حالی که از مزاه خزرداد تزا
مهر باری ناچیای را در حوضۀ درکه شاهدیم.
دبی ماهانه و فصلی نیا در ش 3 ،بزه تصزویر کشزیده
شده است .در نمودارهای این ش ،مالحظه مزیشزود کزه
رود درۀ درکه کمترین میاان دبی خود را در فص تابستان
و اوای پاییا (ماههای تیر تا مهر داراستت در حزالی کزه از
اواخر زمستان تا اواخر فص بهزارت رودخانزه آبزدهی نسزبتاً
خوبی دارد .میاان دبزی رودخانزه در مزاههزای فزروردین و
اردیبهشت بیشزترین اسزتت کزه ایزن مسزئله را مزیتزوان
براساز اضافهشدن آب به دسزت آمزده از ذوب بزر هزا در
اوای فص بهار به رواناب رگبارهای بهاری توجیه کرد.
بنابراینت با توجه به نمودارهای ترسیمشده برای بزاری
و دبیت به نظر میرسد که در فصول و ماههایی که افزاای
باری اتفاق مزیافتزدت افزاای در آبزدهی رودخانزه را نیزا
شاهدیم.
بهمنظور بررسی بیشتر در این زمینهت در ادامه از آزمون
رگرسیون خطزی در تعیزین رونزد بزاری و دبزی اسزتفاده
میشود .جدولهای  2و  3نتایج آزمون رگرسیون خطزی را
برای باری و دبی ماهانهت فصلیت و ساالنه ارائزه مزیدهنزد.
همان طور که از جدول  2مشزخص اسزتت تنهزا در فصز
پاییا روند سری زمانی باری در سطح اطمینان  90درصزد
معنادار است و در سزایر مزواردت رونزد معنزاداری در سزری
زمانی باری طی دورۀ  24سزاله بررسزی شزده در ایسزتگاه
هفتحو ز درکه مشاهده نمیشود .با اینحزالت مزیتزوان
نتیجه گرفت که روند تغییرات باری در این دورۀ زمانی در
تما فصول مثبت و رو به افاای بوده است.
در زمینۀ دبی رودخانه نیا نتایج ارائهشده در جزدول 3
گویای آن است که طی دورۀ زمانی 1369ز  1391آبزدهی
رودخانززه رونززدی مثبززت داشززته اسززتت امززا ایززن رونززد در
هیچیک از فصول سال معنزادار نیسزت و بزا شزیب بسزیار
مالیمی رو به افاای داشته است.
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شکل  .2نمودار مجموع بارش ماهانه و فصلی در ایستگاه هیدرومتری هفتحوضـ درکه طی دورۀ آماری 1368ـ 1391

شکل  .3نمودار میانگین ماهانه و فصلی دبی در ایستگاه هیدرومتری هفتحوضـ درکه طی دورۀ آماری 1368ـ 1391

جدول  .2نتایج آزمون رگرسیون خطی برای بارش فصلی و ساالنۀ ایستگاه هفتحوضـ درکه (دورۀ زمانی 1368ـ )1391

شیب خ رگرسیون

بارش ساالنه

زمستان

بهار

تابستان

1/095

-0/85

-0/25

0/4

پاییز
*

1/76

عالمت * نشانگر سطح معناداری در سطح  5درصد است.

جدول  .3نتایج آزمون رگرسیون خطی برای دبی فصلی و ساالنۀ ایستگاه هفتحوضـ درکه (دورۀ زمانی 1368ـ )1391

شیب خ رگرسیون

دبی ساالنه

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

-0/006

-0/002

-0/025

-0/0005

0/001

در ادامهت بررسیهای ت،میلی درخصوص وجود داشزتن
یا نداشتن روند در سری زمانی بزاری و دبزی رودخانزهت از
طریق آزمون گرافی،ی منز کندال انجا میشود کزه یزک
آزمون ناپارامتری است .همان طزور کزه در شز 4 ،دیزده
میشودت براساز آزمون منز کندالت روند تغییزر بزاری در
فصول مختلفت با نوسانات زیزادی همزراه اسزت و معنزادار
نیست .در زمینۀ باری ساالنهت در سالهای 1370ت 1374ت
1375ت و  1377جه های غیرمعناداری مشاهده میشزود

که سبب تغییرات اند در روند افاایشی یا کاهشی بزاری
شده است .این در حالی است که در فصول بهار و زمستانت
جهشی در روند تغییرات بارندگی دیزده نمزیشزود .دربزارۀ
فص تابستانت چنین جهز هزایی در سزالهزای  1372و
 1380رخ داده اسززت و در فصز پززاییا نیززا جهز هززایی
متعززدد و فایززد معنززا در سززالهززای 1369ت 1371ت 1372ت
1375ت 1381ت و  1383شاهد هستیم که نتیجۀ آنت تنهزا
ایجاد نوسان در روند بارندگی بوده است.
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شکل  .4تغییرات پارامترهای  Uو ’ Uبهدستآمده از آزمون منـ کندال برای سری زمانی بارش در فاصلۀ سالهای 1368ـ 1391

نتایج آزمون منز کندال سری زمانی دبزی در شز5 ،
نیا نشزان مزیدهزد رونزد تغییزرات آبزدهی رودخانزه نیزا
همچون متغیر هواشناسی باریت معنادار نیست و این روند
در دو دهۀ اخیرت در مجموع رو به کاه بوده است .جه
معناداری در هیچیک از سزریهزای زمزانی دبزی سزاالنه و
فصززلی رودخانززۀ درکززه در دورۀ بررسززیشززده مشززاهده
نمیشودت تنها در فص زمستان یک جه در سال 1373

رخ داده و در فص پاییا نیا جهز هزایی را در سزالهزای
 1373و  1374شاهد هستیم که تنها نوسزانات جائزی در
روند تغییرات آبدهی را موجب شدهاند.
نتایج این بررسی نشان میدهد از دهۀ  1370و بهویزژه
پس از سال 1375ت دبی رودخانۀ درکه رو به کاه نهزاده
است که این کاه آبدهی در فصزول پزاییا و زمسزتان بزا
یک جه همراه بوده است.
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شکل  .5تغییرات پارامترهای  Uو ’ Uبهدستآمده از آزمون منـ کندال برای سری زمانی دبی در فاصله سالهای 1391-1368

بهمنظور بهدست آمدن دید جامعتر در زمینۀ چگزونگی
تغییرات باری و دبی در فاصزلۀ زمزانی سزالهزای 1368ز
1391ت نمززودار ناهنجززاریهززای بززاری و دبززی سززاالنه در
ش ،های  6و  7به همراه میانگین متحر پنجسزالۀ آنهزا
رسم شده است .همان گونه که در بخز مزواد و رویهزا
توضیح داده شدت منظور از ناهنجاریت تغییزرات متغیزر مزد
نظر (باری یا دبی نسبت به میانگین بلندمزدت آن اسزت.
نتایج این بررسی نوسانات متعزدد بزاری را در دورۀ زمزانی

بررسی شده نشان میدهدت بهطوری که در برخزی سزالهزا
ناهنجاریهای مثبت باری و در برخی سزالهزا ناهنجزاری
منفی را برای بارندگی شاهدیم .نمزودار میزانگین متحزر
نیا نشان میدهد در دهۀ 1370ت بیشتر ناهنجزاری بزاری
در منطقۀ مطالعه شده منفی بوده استت اما میتزوان گفزت
که در دهۀ  1380درمجموع با ناهنجاری مثبزت در سزری
زمانی باری ساالنه مواجه بودهایزمت بزدینمعنزا کزه مقزدار
باری ساالنه از میانگین بلندمدت آن بیشتر بوده است.
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شکل  .6نمودارهای ناهنجاریهای بارش ساالنه و میانگین متحرک آن

شکل  .7نمودارهای ناهنجاریهای دبی ساالنه و میانگین متحرک آن

در زمینۀ دبیت از اواخر دهۀ  1360تا اواس دهۀ 1370ت
ناهنجاری مثبزت را بزرای آبزدهی رودخانزۀ درکزه مشزاهده
میکنیم بزدینمعنزا کزه میزاان دبزی رودخانزه از میزانگین
بلندمدت آبدهی در دورۀ بررسیشده بیشتر بزوده اسزت امزا
در ادامۀ دهۀ 1370ت آبدهی رودخانزه از میزانگین بلندمزدت
آن کمتزر شززده اسززت و ناهنجزاری منفززی را در ایززن مززدت
شاهدیم .در دو دهۀ اخیزر نیزا تغییزر ناهنجزاریهزای دبزی
رودخانۀ درکه با نوساناتی همزراه بزوده و در برخزی سزالهزا
مثبت و در برخی دیگر منفزی بزوده اسزت .بزا ایزنحزالت بزا
مشاهدۀ نمودار میزانگین متحزر ایزن تغییزرات مزیتزوان
اینگونه برداشت کرد که در مجموع در دو دهۀ اخیرت آبدهی
این رودخانه از میانگین بلندمدت آن کمتر بوده است.
پیشبینی بارش آیندۀ حوضۀ درکه

ش ،های 8ت  9و  10تغییزرات بزاری مزدلسزازیشزده را
نسبت به دورۀ مشاهداتی بهترتیب بزرای افزقهزای 2030ت

2060ت و  2090نشان میدهد .نتایج گویای آن اسزت کزه
برای دورۀ زمانی 2020ز  2030بهطور کلزی مقزدار بزاری
کمتر از مقادیر ماهانۀ بارندگی دورۀ پایه خواهد بودت البتزه
در ماه آوری اندکی افاای در باری مشاهده میشزود .در
دورۀ 2050ز  2060نیا بهجا ماه ژانویهت کزاه در بزاری
حوضه توس مدل ایلیمی استفاده شزده پزی بینزی شزده
است .در ماههای سپتامبر و نوامبر نیا تغییر شایان توجهی
در بارندگی حوضه مشاهده نمیشود .در زمینۀ دورۀ زمزانی
آینده در (2080ز  2090نیا بهجزا در مزاههزای ژانویزه و
فوریهت در مجموع با کاه باری مواجهیم.
همچنینت بزا مشزاهدۀ شز ،هزای یادشزدهت ایزن نتیجزه
بهدست میآید که بیشترین مقدار کاه باری مختصبه مزاه
می است که مقدار این کاه برای افقهزای 2030ت 2060ت و
 2090بهترتیب معادل 10ت 17ت و  19میلیمتر است.
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شکل  .8تغییرات بارش پیشبینیشده و تصحیحشده توسط مدل  MRI-CGCM2.3.2aطی دورۀ زمانی 2020ـ  2030در مقایسه با
بارش مشاهداتی دورۀ پایه

شکل  .9تغییرات بارش پیشبینیشده و تصحیحشده توسط مدل  MRI-CGCM2.3.2aطی دورۀ زمانی 2050ـ  2060در مقایسه با
بارش مشاهداتی دورۀ پایه

شکل  .10تغییرات بارش پیشبینیشده و تصحیحشده توسط مدل  MRI-CGCM2.3.2aطی دورۀ زمانی 2080ـ  2090در مقایسه با
بارش مشاهداتی دورۀ پایه

نتیجهگیری
این مقاله به بررسی روند تغییرات باری و دبزی حوضزۀ آبریزا
درکه در استان تهران طی سالهزای 1368ز  1391پرداخزت.
مقایسۀ تطبیقی روند تغییرات باری و دبزیت همسزویی کامز
این دو متغیر هواشناسی و هیدرولوژی،ی را نشان نمیدهزد .بزا
اینحالت در برخی موارد هماهنگیهایی در سزریهزای زمزانی

باری و دبی مشاهده میشود .از جمله این موارد مزیتزوان بزه
منفیبودن ناهنجاریهای باری و دبزی در دهزۀ  1370اشزاره
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بار و دبی حوضۀ درکه طی سالهای مطالعزهشزده درمجمزوع
مثبت ارزیابی میشودت هرچند تغییرات افاایشی دبی رودخانزه
با شیب بسیار ناچیای صورت گرفتزه و در سزالهزای انتهزای

475

1391 ـ1368  مطالعۀ اثر تغییرات بارش بر میزان آبدهی رودخانۀ درکه طی سالهای:بینش و همکاران

climate change on Temperature and rainfall
considering uncertainty of models and emission
scenarios (Case Study: Shahr-Chai watershed in
Oroumieh), Hydrogeomorphology,2016, 7:107122 [in Persian].
[5]. Baba’eeyan I., Zarghami M., Kouhi M.,
Baba’eeyan A., Karimiyan M., Modirian R.,
Investigating the behavior of water resources in
Ghara-Ghoum catchment under climate change
condition (Case Study: Dargaz sub-basin),
Journal of Water and Soil (Agricultural science
and industry), 2013, 27(5): 907-918 [in Persian].
[6]. Modarresi F., Araghi Nejad Sh., Ebrahimi K.,
Khalghi M., Regional investigating of climate
change using statistical tests (Case study:
Gorganroud-Gharasou watershed, Journal of
Water and Soil, 2010, 24(3):476-489 [in Persian].
[7]. Karl TR., Nicholls N., Gregory J., The coming
climate. Scientific American, 1997, 276(5), 78-83.
[8]. Zhang X., Vincent LA., Hogg WD., Niitsoo A.,
Temperature and precipitation trends in Canada
during the 20th century. Atmospheric Ocean,
2000, 38: 395-429.
[9]. Akinremi OO., McGinn SM., Cutforth HW.,
Seasonal and Spatial Patterns of Rainfall Trends
on the Canadian Prairies. Journal of Climate,
2001, 14(9): 2177-2182.
[10]. Katiraee Boroujerdi P., Hejam S., Iran Nejad
P., Exemining the trend of rainfall changes in
Iran during 1960-2001, PhD thesis of
Meteorology, 2005, Islamic Azad University
(Science AND Research Unit) [in Persian].
[11]. Wang YQ., Zhou L., Observed trends in
extreme precipitation events in China during 612001 and the associated changes in large-scale
circulation. Geophys Res. 2005, Lett.
32:L09707.
[12]. Hejam S., Khoshkhou Y., Shamseddin Vandi
R., Trend analysis of annual and seasonal
rainfall changes of some selected stations in
central catchment of Iran using nonparametric
methods, Journal of Geographic researches,
2008, 40(64):157-168 [in Persian].
[13]. Pal I., and Al-Tabbaa A., Assessing seasonal
precipitation trends in India using parametric
and nonparametric statistical techniques, Theor.
Appl. Climatol, 2011, 103:1-11.
[14]. Regional council of Oroumieh lake watershed
management, investigating the trend of
meteorological and hydrologic variable in the
catchment, Drought Risk Management Program
of Oroumieh lake watershed, 2012, 3, 90 pages.

 ایزن نتزایج بزا.دورۀ بررسیشده رو بزه کزاه داشزته اسزت
]15[ زاران،یافتههای برخی از محققان چزون لتنمزایِر و هم
مشابه است هزرچنزد در برخزی دیگزر از نقزاا جهزان نتزایج
 با توجه به متفاوتبزودن تزأثیرات تغییزر.بهگونهای دیگر است
ایلززیم بززر منززابع آب در نززواحی مختلززف جهززانت الز اسززت
بررسیهای جداگانهی برای هزر منطقزه انجزا شزود و نتزایج
مختصبه آن منطقه با انجزا مطالعزات مخصزوص بزه آن بزه
.دست آید
شبیهسازی باری آینده حوضه نیا نشان مزیدهزد کزه در
ًمجموع به جا چند ماه سال در آینزده متوسز و دور (عمزدتا
در اوای فص زمستان ت در سایر اویات سزال در دوره آتزی بزا
 ذکزر.کاه مقدار باری در حوضه آبریا درکه مواجه هسزتیم
ته در رابطه با استفاده از نتایج این بررسی در مطالعزاتی،این ن
ًی ضروری اسزت کزه کزاه مقزدار بزاری لاومزا،هیدرولوژی
سالی و عد ویوع سزی در حوضزه نیسزتت،نشاندهندۀ خش
چرا که تغییر ایلیم بر میزاان شزدت و دورهبازگشزت بزاری و
 بررسی تغییرات دبزی.انی و زمانی آن تأثیرگذار است،توزیع م
رودخانه ناشی از تغییر باری در دورۀ آتزی و چگزونگی تغییزر
شدت و فراوانی بارندگی حوضه در آینده در مجموعزه اهزدا
مقاله حاضر نبزوده و الز اسزت در بررسزیهزای آتزی بزه آن
.پرداخته شود
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