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ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزههای آبخیز
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چکیده
برآورد رسوبدهي رودخانهها بهدليل تأثيرگذاري عوامل مختلف داراي پيچيدگي بالايي ميباشد.
استفاده از مﻨحﻨيهاي سﻨﺠهرسوب و رابﻄه تواني برازش داده شده بيﻦ دادههاي دبي و ﻏلﻈت
رسوب مﻌلﻖ يﮑي از متداولتريﻦ روشهاي تﻌييﻦ ميزان ﻏلﻈت رسوب مﻌلﻖ است .هدف پژوهش
حاضر به دست آوردن تغييرات رسوب طي دهه آيﻨده ( )2177-2191با استفاده از مﻌادله
سﻨﺠهرسوب ميباشد .براي ايﻦمﻨﻈور از مدل هيدرولوژيﮑي  IHACRESو مدل اقليمي LARS-
 WGاستفاده شد .مدل  IHACRESابتدا براي  1ايستگاه هيدرومتري واسﻨﺠي و اعتبارسﻨﺠي
شد سپس با بهکارگيري مدل  LARS-WGميزان تغييرات درجه حرارت حداقل ،حداکثر و
بارندگي براي دوره آيﻨده بهدست آمدند .ايﻦ تغييرات به مدل  IHACRESاعمال شدند و ميزان
دبي جريان دوره آتي تخميﻦ زده شد .با استفاده از دادههاي دبي و رسوب مشاهداتي

 - 1دانشآموخته کارشﻨاسي ارشد آبخيزداري دانشﮑده کشاورزي و مﻨابع طبيﻌي دانشگاه محقﻖ اردبيلي
 -2دانشيار گروه مﻨابعطبيﻌي دانشﮑده کشاورزي و مﻨابع طبيﻌي دانشگاه محقﻖ اردبيلي(نويسﻨده مسئول)
Email: esmaliouri@uma.ac.ir- Tel:09144538623

 -3استاديار گروه مﻨابعطبيﻌي دانشﮑده کشاورزي و مﻨابع طبيﻌي دانشگاه محقﻖ اردبيل
 -4دانشﺠوي دکتري رشته آبخيزداري دانشگاه علوم کشاورزي و مﻨابع طبيﻌي ساري
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مﻨحﻨيسﻨﺠه رسوب تهيه و مقادير دبي رسوب مﻌلﻖ براي دوره آتي محاسبه شد .نتايج نشان داد
مقدار بارندگي  9/86درصد کاهش يافته و دماي حداقل  78/46و دماي حداکثر نيز  5/91درصد
افزايش يافته است ،که بهطورکلي مﻨﺠر به کاهش  78درصدي رواناب شدهاست .همچﻨيﻦ تﻌداد
رخدادهاي دبي اوج افزايش يافته که بيش تريﻦ افزايش مربوط به ايستگاه هيدرومتري يامچي با
دبي متوسط  2/11و  78رخداد دبي اوج بالاي  8مترمﮑﻌب برثانيه مي باشد .ايﻦ تغييرات اقليمي
بهطور متوسط مﻨﺠر به کاهش  41درصدي بار مﻌلﻖ رسوب در ايستگاههاي مﻄالﻌاتي شدهاست.
نتايج پژوهش نشان دهﻨده تأثير قابل توجه تغيير اقليم بر حوزههاي آبخيز استان اردبيل ميباشد و با
توجه به اثرات زيست محيﻄي تغيير اقليم لازم است راهﮑارهايي جهت مديريت مﻨاسب حوزههاي
آبخيز اتخاذ شود.
واژگان کلیدی :سﻨﺠهرسوب ،تغيير اقليم ،LARS-WG ،دبيIHACRES ،

مقدمه

فرسايش و رسوبگذاري ،يک فرآيﻨد مﻌمول در سﻄح اراضي و رودخانهها است که
امروزه تشديد ايﻦ فرآيﻨد مﻨﺠر به از دست رفتﻦ خاک حاصلخيز بهصورت کاهش توان
توليدي و تخريب خصوصيات فيزيﮑي -شيميايي خاک و ايﺠاد خسارتهاي هﻨگفت در
طرحهاي مﻨابع آب ميشود (گيريلامو و همﮑاران .)798 :2175 ،مشخصات ژئومورفولوژيﮑي،
اقليمي و فﻌاليت هاي کشاورزي مانﻨد شخم در جهت شيب باعث تشديد فرسايش در
حوضههاي مديترانهاي شدهاست (گومز و همﮑاران .)1 :2111 ،بابروويستﮑايا 7و همﮑاران
( )726 :2119با تحليل آماري و هيدرولوژيﮑي تغييرات بلﻨدمدت رسوب مﻌلﻖ در
رودخانه هاي بزرگ به ايﻦ نتيﺠه رسيدند که تغييرات زماني بار رسوب مﻌلﻖ بهجاي تغييرات
اقليمي بيشتر در ارتباط با فﻌاليتهاي انساني بودهاست .رسوب مﻌلﻖ رودخانهها تا حد
زيادي نشاندهﻨده وضﻌيت بالادست حوضه ميباشد و از اطلاعات موجود ميتوان رابﻄه بيﻦ

1- Bobrovistkaya
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فرسايش حوضه و رسوب مﻌلﻖ را مﻄالﻌه کرد (هايﮑس7791:2111 :2111 ،7؛ نيﮑولايديس
و همﮑاران.)692 :2179 ،.
بار مﻌلﻖ شاخصي از رسوبدهي کل سﻄح آبخيز است و بر اثر شستشوي اراضي
حاصلخيز بالادست شﮑل ميگيرد (کائو .)859 :2115 ،2ﻏالب ارزيابيهاي مقدار توليد
رسوب حوزههاي آبخيز با استفاده از نمونهبرداريهاي پراکﻨده و نامﻨﻈم از رسوبات مﻌلﻖ
رودخانهها صورت ميگيرد که در صورت عدم وجود اندازهگيري واقﻌي رسوب ،از مﻨحﻨي
سﻨﺠه رسوب براي تخميﻦ ﻏلﻈت رسوب مﻌلﻖ استفاده ميشود (هوروويتز9961 :2119 ،9؛
گوپتا و چاکراپاني .)861 :2111 4عوامل بسياري چون اقليم ،کاربري اراضي ،صحت آمار و
نحوه تﺠزيه و تحليل آماري بر شﮑل و شيب مﻨحﻨيها مؤثر ميباشد (واليﻨگ:7111 ، 5
.)779
وانگ و همﮑاران ( ) 997 :2111در تحقيقي به بررسي تغييرات رسوب مﻌلﻖ وارده به
دريا از طريﻖ رودخانه زردچيﻦ پرداختﻨد .نتايج نشان داد که در دوره  7151تا  2115ميزان
رسوب به صورت تدريﺠي کاهش يافته است .کاهش در ميزان بارندگي و دبي جريان 91
درصد در ايﻦ کاهش رسوب تأثيرگذار بودهاست .کاهش دبي جريان و دبي رسوب در ساير
رودخانهها مانﻨد نيل (ايستﻨلي و وارن ،)114 :7116 ،ايﻨدوس (واليﻨگ و فانگ)777 :2119 ،
و چانگجيانگ (يانگ و همﮑاران )6 :2118 ،نيز مشاهده شدهاست.
گيرولامو و همﮑاران ( ) 796 :2175با استفاده از مﻨحﻨي سﻨﺠه رسوب اقدام به آناليز
تغييرات رسوب مﻌلﻖ در طي دوره  72ماهه در رودخانه کلون ايتاليا پرداختﻨد .مقدار رسوب
مﻌلﻖ بيﻦ  251تا  964تﻦ در کيلومتر مربع در سال بهدست آمد .نتايج نشان داد که 14
درصد رسوبات در دبيهاي اوج و کمتر از  7درصد رسوبات در دبيهاي پاييﻦ انتقال مييابد.
لاديگارد و همﮑاران ( ) 564 :2178در تحقيقي در حوزه زاکﻨبرگ گريلﻨد از روش مﻨحﻨي

Chakrapani

1 - Hicks
2- Kao
3 - Horowitz
4- Gupta and
5 - Walling
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سﻨﺠهرسوب براي تﻌييﻦ رابﻄه بيﻦ ﻏلﻈت رسوب و دبي جريان پرداختﻨد .متوسط ﻏلﻈت
رسوب  49هزار تﻦ در سال و  87هزار تﻦ در سال محاسبه شد و بهطور متوسط  21تا 91
درصد دبي رسوب مربوط به وقايع اوج ميباشد .نتايج روش سﻨﺠه رسوب نشان داد که ايﻦ
روش نسب به تغييرات روزانه ﻏلﻈت رسوب کمتر حساس ميباشد .در پژوهش حﮑيمخاني و
همﮑاران ( ) 7 :7911به تحليل رسوب مﻌلﻖ در درياچه اروميه پرداختﻨد که عوامل دبي
متوسط سالانه ،درصد سﻨگ هاي حساس به فرسايش ،بارش متوسط سالانه و درصد اراضي
بهعﻨوان عوامل اصلي بيش از  1/19تغييرات رسوب مﻌلﻖ مﻌرفي شدند .در مﻄالﻌهاي
لﮑزائيان پور و همﮑاران ( )769 :7915به بررسي برآورد مقدار رسوب از دادههاي دبي با
استفاده از مﻨحﻨي سﻨﺠه رسوب پرداختﻨد نتايج نشان ميدهد با افزايش بارندگي 18/48
درصدي مقدار رسوب مﻌلﻖ بهميزان  11/82درصد افزايش يافته است .همچﻨيﻦ در تحقيقي
از مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب بهمﻨﻈور تﻌييﻦ رسوب مﻌلﻖ در رودخانه زايﻨده رود استفاده شد
(حلبيان و همﮑاران  ،)714 :7915نتايج نشان داد که بيشتريﻦ رسوب مﻌلﻖ در سال 7965
و کمتريﻦ آن در سال  7967رخ داده است ،همچﻨيﻦ نتايج نشان داد با افزايش بارندگي،
رسوب مﻌلﻖ افزايش مييابد.
مبانی نظری

مدل هيدرولوژيﮑي  IHACRESيﮑي از پرکاربردتريﻦ مدلهاي هيدرولوژيﮑي جهت
تخميﻦ رواناب ميباشد که قابليت مدل سازي براي دوره آيﻨده را دارد (صياحي و همﮑاران،
 .)6:7918در سالهاي اخير به طور گسترده در مﻄالﻌات داخل کشور (گودرزي و همﮑاران،
718 :7914؛ کاويان و همﮑاران11 :7918 ،؛ گلشﻦ و همﮑاران )21 :7915 ،و خارج کشور
(ليتلوود7221 :2111 ،؛ سريونگسيتانون و تاسومبات171 :2177 ،؛ داووچاند و همﮑاران،
 )2955 :2171از ايﻦ مدل براي تخميﻦ رواناب استفاده شده است.
پارمترهاي بارش و دما بهعﻨوان ورودي تأثير قابلتوجهي در خروجي حوزههاي آبخيز
دارند ،از طرفي ب يﻦ دبي رواناب و دبي رسوب خروجي همبستگي بالايي وجود دارد .برپايه
ايﻦ همبستگيهاي مﻌادلات و مدلهاي مختلفي براي فهم بهتر فرآيﻨدهاي حوزههاي آبخيز
ارائه شده است .آگاهي از توزيع مقدار رسوب در طول سيلهاي بزرگ ،مهﻨدسان را در
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طراحي سازهها براي تلهاندازي بهتر رسوب ياري مينمايد .علاوه بر ايﻦ دانستﻦ چگونگي
توزيع رسوب در طول دبيهاي مختلف به مديريت بهتر و جامع حوزههاي آبخيز کمک
ميکﻨد (تلوري و همﮑاران .)85 :7968 ،بﻨابرايﻦ هدف از ايﻦ تحقيﻖ )7 :واسﻨﺠي مدل
 IHACRESدر حوزههاي مختلف )2 ،تﻌييﻦ تغييرات اقليمي براي دوره( )2177-2191با
استفاده از مدل  )9 LARS-WGمحاسبه مﻨحﻨي سﻨﺠه رسوب براي حوزههاي مختلف)4 ،
تخميﻦ دبي جريان براي دوره آتي با مدل  IHACRESو  ) 5محاسبه دبي رسوب براي
دوره آتي در حوزههاي مختلف با مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب ميباشد.
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

استان اردبيل در شمال ﻏربي فلات ايران بيﻦ مختصات  45° 91′تا  91° 42′عرض
شمالي و  41° 9′تا  46° 55′طول شمالي واقع شدهاست (شﮑل  .)7استان اردبيل جزء اقليم
نيمهخشک و سرد کوهستاني محسوب ميشود و بهطور متوسط داراي  221تا  451ميليمتر
بارندگي ميباشد ،تغييرات دمايي حوزه از حداقل  -92درجهي سانتيگراد در نزديﮑي قلهي
سبلان تا حداکثر  94درجه ي سانتيگراد در نواحي سد يامچي متغير است .نتايج بررسي دوره
آماري گذشته ( )7988-7915براي ايستگاههاي هواشﻨاسي مﻨﻄقه در جدول  7ارائه شد.
بارشهاي مﻨﻄقه تحت تاثير اقليم مﻨﻄقه شمال ﻏرب بوده و در اوايل فصل پاييز با ورود
سيستمهاي بارانزاي ﻏربي بارشها شروع ميشود (خروشي و همﮑاران.)962 :7918 ،
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شکل ( )1موقعیت جغرافیایی حوضههای مورد مطالعه در ایران و استان اردبیل
جدول ( )1مشخصات هواشناسی در منطقه مطالعاتی

مختصات جغرافيائي

نام ايستگاه

بارندگي
(ميليمتر)

درجه حرارت
(سانتيگراد)
6/9

طول

عرض

ارتفاع

آتشگاه

46°19′91″

96°72′56″

7116

499/6

نير

41°51′41″

96°17′91″

7926

487/7

1/58

اردبيل

46°71′12″

96°79′57″

7985

414/6

77/2

يامچي

46°12′59″

96°12′95″

7514

458/4

1/1

جدول
نام رودخانه
نوران
يدي بوليک
قوريچاي
نوران چاي
نير چاي
شهريور
بالخلوچاي

 - 2مشخصات ایستگاههای هیدرومتری در حوضههای منتخب در استان اردبیل

ايستگاه
آتشگاه
عموقيﻦ
کوزه تپراق
نوران
نير
باروق
يامچي

مساحت (هﮑتار)
7887
1417
18814
72641
75111
72841
58824

ارتفاع (متر)
2421
2221
7155
7144
2578
2481
2787

طول
46°19′29″
46°71′41″
46°22′17″
46°77′91″
41°51′96″
46°71′18″
46°12′77″

عرض
96°79′15″
96°75′11″
96°11′26″
96°79′51″
96°12′12″
96°76′71″
96°12′15″
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تجزیه و تحلیل دادهها
مدل اقلیمی LARS-WG

ايﻦ مدل از سه بخش اصلي واسﻨﺠي ،ارزيابي و شبيهسازي دادههاي هواشﻨاسي
دهههاي آيﻨده تشﮑيل شدهاست .نياز اساسي مدل در مرحله واسﻨﺠي ،دادههاي آماري است
که مشخص کﻨﻨده رفتار اقليم در دوره گذشته ميباشد (کريمي و قاسمي.)942 :7918 ،
دادههاي روزانه بارش ،دماي کميﻨه ،دماي بيشيﻨه و ساعت آفتابي ايستگاه سيﻨوپتيک اردبيل
در يک دوره  91ساله براي دوره گذشته وارد مدل  LARS-WGشد .براي شبيهسازي ابتدا
همبستگي آماري بيﻦ خروجي مدل در گذشته با دادههاي دوره آماري ايستگاه هواشﻨاسي
بهدست آمد .در صورتيکه نتايج بهدست آمده از مقايسه دادههاي توليدي توسط مدل با
دادههاي دوره آماري قابل قبول باشد ،ميتوان آنها را در سﻨاريوهاي اقليمي آيﻨده مورد
استفاده قرار داد .با بررسي مﻨابع (لﮑزائيان پور و همﮑاران769 :7915 ،؛ کاويان و همﮑاران،
61 :7918؛ صياحي و همﮑاران1 :7918 ،؛ کريمي و قاسمي )247 :7918 ،از مدل HadCM3

جهت تخميﻦ دما و بارش دوره آيﻨده استفاده شد .جهت بررسي عملﮑرد نتايج شبيهسازي در
مدل  LARS-WGاز آزمونهاي آماري براي مقايسه دادههاي توليد شده در مدل و
دادههاي دوره پايه (مشاهداتي) استفاده شد.
مدل هیدرولوژیکی IHACRES

مدل  IHACRESيک مدل بارش رواناب در مقياس حوزه آبخيز است که با هدف
تشخيص رابﻄه بيﻦ بارش و رواناب توسﻌه داده شدهاست (سريونگسيتانون و تاسومبات،
 .)127:2177چارچوب مدلسازي  IHACRESبر يک ساختار دو جزئي مبتﻨي است؛ بخش
محاسبه رطوبتخاک  SAMو بخش رونديابي و يا هيدروگراف واحد .مدل  SAMبارش و
درجه حرارات را به بارش موثر تبديل مي کﻨد .بخش رونديابي بارش مؤثر را به جريان تبديل
ميکﻨد (يي و همﮑاران:)7111 ،.
( )7
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که در آن  Cضريب تﻌادل حﺠم بارش ،آستانه شاخص رطوبت خاک ،فاکتور واکﻨش
ﻏير خﻄي ،بارش مشاهداتي است.
() 2
در رابﻄه مذکور
رابﻄه  7ميباشﻨد.

نشان دهﻨده شاخص رطوبت خاک ميباشد ،بقيه پارامترها مﻄابﻖ با

منحنی سنجهرسوب

مﻨحﻨيسﻨﺠهرسوب ،مربوط به ﻏلﻈت رسوبات مﻌلﻖ رودخانه بهمﻨﻈور برآورد رسوبات از
دادههاي دبي جريان رودخانه استفاده ميکﻨد .مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب بهطورکلي نشاندهﻨده
يک رابﻄه تابﻌي نمايي ميباشد (حلبيان و حيدري:)719 :7915 ،
() 9
باشد و رسوبات بهحالت مﻌلﻖ باشﻨد
و رسوب
تا زماني که دبي
پارامتر  aو ( bضرايب ثابت) براي يک جريان خاص از داده از طريﻖ رگرسيون خﻄي بيﻦ
لگاريتم  SSCو لگاريتم  Qتﻌييﻦ ميشود .پس از آن ،بار رسوبات ( )SLرا ميتوان با رابﻄه
زير محاسبه کرد (آقابيگي:)11 :7918 ،
()4

مﻌادله سﻨﺠه رسوب در کاﻏذ لگاريتمي رسم ميشود و مﻌادله خط آن بهصورت تواني
است .پس از بهدست آوردن مﻌادله خط مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب ،اگر فقط دادههاي دبي موجود
باشﻨد ،ايﻦ دادهها در مﻌادله قرار مي گيرند و مقدار رسوب تخميﻦ زده ميشود .در اکثر
ايستگاههاي هيدرومتري کشور امﮑان ثبت همزمان دبي آب و دبي رسوب وجود ندارد و
مﻌمولاً از مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب استفاده مي شود ،از دلايل ديگر استفاده از ايﻦ روش ،دشواري
نمونهبرداري در هﻨگام وقوع سيلاب ميباشد.

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر مقادير رسوب مﻌلﻖ در تﻌدادي از حوزههاي آبخيز استان اردبيل..
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تخمین دبی رواناب و رسوب برای دوره آتی

مدل  IHACRESابتدا براي ايستگاهاي هيدرومتري مورد مﻄالﻌه واسﻨﺠي شد سپس با
اعمال دادههاي اقليمي شبيهسازي شده با مدل اقليمي  LARS-WGميزان رواناب براي
دوره آيﻨده پيشبيﻨي شد .سپس به مﻨﻈور محاسبه ميزان رسوب براي دوره آتي (-2191
 )2177از مﻌادله مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب دوره مشاهداتي استفاده شد .مﻌادلات سﻨﺠهرسوب
مشاهداتي بهعﻨوان يک تابع از دبيهاي رودخانه رسم شد و اﻏلب بهنام مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب
مﻌرفي شده است .مﻨحﻨي سﻨﺠه رسوب براي توليد رسوب بر اساس اوج جريان روزانه
پيشبيﻨي شده براي دورههاي  2177تا  2191استفاده شد.
یافته ها و بحث
اثر تغییر اقلیم بر دبی جریان

ريزمقياس نمايي تغييرات اقليمي با مدل  HadCM3براي دوره  2177-2191تحت سه
سﻨاريو اقليمي ( A1B ،A1و  )B1انﺠام شد و سﻨاريو واقعبيﻨانه  A1Bبراي بررسي تغييرات
اقليمي انتخاب شد (شﮑل  .)2نتايج نشان داد که براي ايﻦ دوره مقدار بارندگي بهطور
متوسط  9/86درصد کاهش يافته است و بيشتريﻦ کاهش مربوط به ماه نوامبر ميباشد.
همچﻨيﻦ دماي حداقل و حداکثر بهطور متوسط بهترتيب 78/46درصد و  5/91افزايش يافته
است و بيشتريﻦ افزايش دما مربوط به دماي حداقل ماه ژانويه با  9درجه سانتيگراد و
بيشتريﻦ کاهش دما مربوط به دماي حداقل ماه جولاي با  7/1درجه سانتيگراد ميباشد.
(

(
الف

ب

شکل ( )2نتایج پیشبینی مدل  Larsبا سناریو  :A1Bالف) بارندگی ،ب) درجه حرارت حداقل و
حداکثر
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جهت استفاده از مدل هيدرولوژيﮑي  IHACRESبراي شبيهسازي رواناب آيﻨده ابتدا
ايﻦ مدل در  1ايستگاه مﻄالﻌاتي واسﻨﺠي و اعتبارسﻨﺠي شد .نتايج واسﻨﺠي و اعتبارسﻨﺠي
مدل در دو ايستگاه يامچي و نير بهترتيب در شﮑلهاي  9و  4ارائه شدهاست.
(

(
ب

الف

شکل( )3شبیهسازی دبی حوضه یامچی با مدل  :IHACRESالف) دوره واسنجی ب) دوره اعتبار
سنجی

(
الف

(
ب

شکل ( )4شبیهسازی دبی حوضه نیر با مدل  :IHACRESالف) دوره واسنجی ب) دوره اعتبار سنجی

بﻌد از واسﻨﺠي مدل و بهيﻨهسازي پارامترها ،مدل براي پيش بيﻨي رواناب دوره آيﻨده
مورد استفاده قرار گرفت که در جدول  9مقدار روانابهاي تخميﻦ زده شده در مقايسه با
دبي مشاهداتي ( )2111-2174ارائه شدهاست که در ايستگاههاي نوران ،نير و يامچي
افزايش متوسط دبي جريان و در ساير ايستگاهها کاهش متوسط دبي جريان پيشبيﻨي
شدهاست.
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جدول ( )3مقایسه مقادیر پایه رواناب با دبی شبیهسازی شده ( )2211-2232تحت سناریوی A1B
يامچي
2/11
2/82

باروق
1/27
1/74

نير
7/21
7/97

نوران
1/92
1/26

عموقيﻦ
1/27
1/71

کوزهتوپراقي
1/11
1/68

ايستگاه
دبي مشاهداتي
دبي آتي

آتشگاه
1/72
1/11

اثر تغییر اقلیم بر رسوبدهی رودخانه

تغيير اقليم بر روي پارامترهاي هيدرولوژيﮑي مؤثر ميباشد که ميتواند مﻨﺠر به تغيير
بارمﻌلﻖ جريان رودخانه شود .در پژوهش حاضر اثر تغيير اقليم بر روي رسوبدهي حوزههاي
مﻨتخب براي دوره مشاهداتي مورد بررسي قرار گرفتهاست .در شﮑل  5نتايج مﻨحﻨي
سﻨﺠهرسوب ايستگاههاي هيدرومتري مورد مﻄالﻌه ارائه شدهاست .مﻌادلات مﻨحﻨي
سﻨﺠهرسوب مربوط به هر ا يستگاه هيدرومتري و ضريب همبستگي بيﻦ دبي جريان و بار
رسوب مﻌلﻖ در جدول  4آورده شدهاست.
(

(
ب

الف

(

(
ت

پ

(
ث
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(
ج

(
چ

شکل ( )5نمودار همبستگی نمایی دبی و رسوب رودخانه در حوضههای الف) آتشگاه ،ب)عموقین،
پ)کوزهتوپراقی ،ت) نوران ،ث) نیر ،ج) باروق و چ) یامچی
جدول( )4فرمول معادلات منحنی سنجهرسوب و میزان ضریب همبستگی

ايستگاههاي مﻄالﻌاتي
آتشگاه
عموقيﻦ
کوزه توپراقي
نوران
نير
باروق
يامچي

مﻌادلات سﻨﺠه رسوب
8.1182

y = 88.18x
y = 2.9121x8.8199
y = 82.191x8.7122
y = 1.8718x8.0721
y = 2.1122x8.1182
y = 81.227x8.125
y = 7.8011x8.1102

R²
R² = 0.1958
R² = 0.2591
R² = 0.1581
R² = 0.2915
R² = 0.7501
R² = 0.1991
R² = 0.2781
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با محاسبه مﻌادلات مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب ايستگاههاي هيدرومتري ميزان بار مﻌلﻖ رسوب
در دوره آتي تخميﻦ زده شد که در شﮑل  8نشان داده شدهاست .همچﻨيﻦ تغييرات ميزان
دبي رسوب بهصورت تفﮑيک شده در دورههاي مختلف در جدول  5ارائه شدهاست .ايستگاه
يامچي و نير بهترتيب با مساحت  58824و  75111هﮑتار داراي بيشتريﻦ تغييرات بار
رسوب و ايستگاه آتشگاه با مساحت  7887هﮑتار داراي کمتريﻦ تغييرات بار رسوب ميباشد.
(

(
ب

الف

(
پ

(
ت

(

(
ج

ث

(
چ
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شکل ( )6مقادیر میانگین رسوب برای دوره آتی ( )2211-2232در حوضههای الف) آتشگاه،
ب)عموقین ،پ) کوزهتوپراقی ،ت) نوران ،ث) نیر ،ج) باروق و چ) یامچی
جدول ( )5مقایسه مقادیر متوسط رسوب (تن در روز) در دورههای انتخابی
ايستگاه
آتشگاه
عموقيﻦ
کوزه توپراقي
نوران
نير
باروق
يامچي

دوره اول ()2121
1/29
2/9
7/7
1/97
8/1
2/15
45/5

دوره دوم ()2129
1/71
1/86
1/92
1/71
8/7
1/82
92/6

دوره سوم ()2128
1/17
1/98
2/5
1/81
7/5
4/2
1/11

دوره چهارم ()2121
1
1/115
1
1
1/11
1
2/8

مقدار بارندگي و درجه حرارت در ايﺠاد رواناب و رسوب نسبت به ديگر متغيرهاي اقليمي
نقش بسيار مهمي دارند که در بيشتر مﻄالﻌات تغيير اقليم ايﻦ پارامترها بهعﻨوان مﻌيارهاي
اصلي مورد مﻄالﻌه قرار ميگيرند (نامدار .)86 :7914،نتايج بررسي تغييرات اقليمي در
ايستگاه سيﻨوپتيک اردبيل نشان داد که مقدار متوسط دراز مدت درجه حرارت حداقل و
حداکثر در ماههاي گرم سال افزايش خواهد يافت که مﻄالﻌات کاويان و همﮑاران (:7918
 )61در حوزه هراز واقع در استان مازندران نيز چﻨيﻦ روندي را گزارش نموده است .در
ماههاي آگوست و جولاي مقدار درجه حرارت حداکثر بهترتيب  2/6 ،2/9درجه سانتيگراد و
درجه حرارت حداقل  1/86و  1/98درجه سانتيگراد افزايش يافته است .افزايش دما در
ماههاي گرم سال در اثر تغيير اقليم در مﻄالﻌات صالحي و همﮑاران ( ،)711 :7918تان و
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همﮑاران ( )7 :2175و رضاييزمان و همﮑاران ( )7241 :7912نيز عﻨوان شدهاست .متوسط
مقدار بارندگي شبيهسازي شده براي ماههاي آگوست و سپتامبر بهطور متوسط  65درصد و
 61درصد افزايش بارندگي را نشان ميدهد ولي براي اکثر ماههاي سال مقدار بارندگي
بهطور متوسط کاهش بارندگي را نشان ميدهد کاهش بارندگي براي دوره آتي در مﻨاطﻖ
نيمهخشک در مﻄالﻌات رضايي زمان و همﮑاران ( )71 :7912ذکر شدهاست.
تغييرات اقليمي مﻨﻄقه در دوره آتي بهطور مستقيم بر مقدار رواناب تأثيرگذار ميباشد،
مقدار متوسط دبي براي ايستگاههاي مﻄالﻌاتي نسبت به دوره مشاهداتي  1/78درصد کاهش
رواناب را نشان ميدهد که مﻄالﻌات قاسمي و همﮑاران ( )91 :7912و گودرزي و همﮑاران
( ) 715 :7915نيز به نتايج مشابهي در خصوص کاهش رواناب دست يافتهاند .حوزههاي
آبخيز مﻄالﻌاتي در مﻨﻄقه کوهستاني و سردسير واقع ميباشﻨد که داراي متوسط بارش برف
بالايي ميباشﻨد .در ايﻦ مﻨاطﻖ براي دوره آتي زمان شروع دبيهاي اوج نسبت به دوره
مشاهداتي زودتر ميباشد و ميتوان بيان کرد که ايﻦ فرآيﻨد بهطور مستقيم تحت تأثير
افزايش دماي مﻨاطﻖ بالادست ميباشد که با مﻄالﻌات قاسمي و همﮑاران ( )46 :7912و
بيوي و همﮑاران ( )4 :2179مﻄابقت دارد .هم چﻨيﻦ بررسي نتايج در ايﻦ ايستگاهها نشان
داد که احتمال افزايش دبي اوج براي ايﻦ ايستگاهها وجود دارد بهطوريکه ايستگاه
هيدرومتري يامچي با  78واقﻌه دبي اوج بالاي  8متر مﮑﻌب برثانيه و افزايش  1/41درصدي
در دبي اوج داراي بيشتريﻦ احتمال خﻄر وقوع سيل ميباشد.
ميزان رسوب توليدي کامل ًا وابسته به دبي جريان ميباشد و همبستگي بالايي بيﻦ ايﻦ دو
پارامتر وجود دارد .بيشتريﻦ حﺠم رسوب سالانه مربوط به رخدادهاي دبي اوج ميباشد که
با نتايج گيرولامو و همﮑاران ( )795 :2175و لاديگارد و همﮑاران ( )562 :2178مﻄابقت
دارد .با بررسي تغييرات اقليمي و دبي جريان رودخانه در دوره آتي مقدار تغييرات رسوب
بررسي شد .در اکثر ايستگاه هاي مﻄالﻌاتي با کاهش بارندگي و دبي جريان در دوره چهارم
( )2121ميزان بار رسوب جريان بهميزان چشمگيري ( 41درصد) کاهش يافته است که با
مﻄالﻌات ايستﻨلي و همﮑاران ( )114 :7116در رودخانههاي مختلف جهان مﻄابقت دارد.
نتیجهگیری
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پيامدهاي تغيير اقليم بر چرخه هيدرولوژي ميتواند مﻨابع آب و خاک آبخيز را تحت تأثير
قرار دهد .اثرات تغيير اقليم با بالا رفتﻦ دما ،تغيير در نوع و مقدار بارش ،رواناب و جريان
رودخانهها و هم چﻨيﻦ تغيير در عوامل فرسايﻨده و پوشش زميﻦ و کميت و کيفيت آب را
تغيير ميدهد  .هدف از پژوهش حاضر بدست آوردن مقادير بارش و دما ،رواناب و رسوب
براي دورههاي آتي ( )2177-2191ميباشد .رواناب سﻄحي در حوضههاي مﻄالﻌاتي با
استفاده از مدل  IHACRESمحاسبه شدند و با اعمال تغييرات اقليمي رواناب سﻄحي در
مقﻄعهاي زماني مختلف در دوره آتي بهدست آمد که نتايج روند کاهشي رواناب براي
سالهاي آتي را نشان ميدهد .همچﻨيﻦ با استفاده از مﻌادله مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب ميزان
رسوب براي دوره آتي بهدست آمد ،نتايج نشان ميدهد .نتايج پژوهش نشان داد که در
بيشتر حوزههاي آبخيز ميزان بارندگي ورودي کاهش يافته است که ايﻦ کاهش مﻌادل با 78
درصد مي باشد .از طرف ديگر مقدار دماي حداقل و حداکثر بهترتيب  78/96و  5/91درصد
افزايش يافته است که ايﻦ افزايش دما بهصورت متقابل مﻨﺠر به افزايش تبخير و تﻌرق و
هدر رفت بارش ورودي در ايﻦ مﻨاطﻖ خواهد شد .بهطوري که نتايج مدل IHACRES
کاهش  78درصدي رواناب و نتايج مﻨحﻨي سﻨﺠهرسوب کاهش  41درصدي رسوب را براي
دوره آيﻨده نشان مي دهﻨد .بﻨابرايﻦ لازم است که در ايﻦ مﻨﻄقه اقدامات و برنامهريزيهاي
لازم جهت مديريت حوزههاي آبخيز انﺠام شود .براي تأثير تغيير اقليم بر چرخه
هيدرولوژيﮑي حوزههاي آبخيز استان اردبيل را نشان ميدهد و با توجه به اثرات زيست
محيﻄي تغيير اقليم ارائه راهﮑارهايي را براي مقابله با اثرات تغيير اقليم بر روي اکوسيستم را
الزامي ميداند.
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