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چکیده
با بروز پدیدهی تغییراقلیم ،گرمایش زمین سبب بروز آسیبهای بیشماری در نقاط مختلف جهان شدهاست .پایش و پیشبینی دقیق متغیرهای آب و
هوایی و هیدرولوژیکی راه را برای ایجاد تصمیمات موثر و کلیدی هموار میسازد .در این مطالعه با بررسی پارامترهای تاثیرگذار هواشناسی موثر بر دبیی و
بررسی تغییرات دبی در رودخانههای حوضهی کشفرود به همراه پایش و پیشبینی ( )6931-6241خشی سیالی هییدرولوژیکی ،تصیویری از تغیییرات
آیندهی دبی درحوضه را ترسیم شد .در این مطالعه با استفاده از دادههای هواشناسی دو ایستگاه سینوپتی مشهد و گلمکان ( )6911-6939و دادههیای
دبی دو ایستگاه هیدرومتری منتخب (اولنگ اسدی و موشنگ) ،پارامترهای موثر بر دبی در مقایسه سیاننه بدسیت آمید نتیایا نشیان داد کیه در مشیهد
(باندست حوزه) موثرترین پارامترها در سطح معنیداری 5/50دمای حداکثر ،بارش و ساعت آفتابی است .در گلمکان کیه تقریبیا در پیاییندسیت حیوزه
قراردارد ،پارامترهای موثر بر دبی ،دمای حداقل و بارش بود .در دورهی پایه هر دو ایستگاه مشهد و گیلمکیان ،سیا هیای  6935و  6931خشی تیرین
سا ها بدست آمد .با استفاده از مد  LARS-WG5.5تحت مد  HadCM3و سناریوی  ،A2پارامترهای هواشناسی در آینیده شیبیهسیازی شید .در
مشهد در سا های آینده ،روند تغییرات دبی افزایش چشمگیری نسبت به  95سا دبی پایه داشت بهطوری که بیشینهی مقدار دبی به  0/0مترمکعب بیر
ثانیه رسیده و میتوان ی دورهی تر سالی را در آینده برای ایستگاه مشهد پیشبینی کرد .اما در گلمکان رونید کاهشیی دبیی و افیزایش خشی سیالی
هیدرولوژیکی نسبت به دورهی پایه مشاهده شد.
واژههای کلیدی :بارش ،تغییراقلیم ،خش سالی ،شاخص SWSI

مقدمه
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از مسایل و موضوعات مهم در بحث اقلیم میتوان به تغییر اقلییم
اشاره نمود .به طور کلی تغییر اقلیم به معنیای نوسیانات آب و هیوایی
منطقه می باشد یا بنا به تعریفی دقیقتر میتوان گفت " ،تغیییر اقلییم
عبارت است از تغیییرات رفتیار آب و هیوایی یی منطقیه نسیبت بیه
رفتاری که در طو ی افق زمانی بلند مدت" (باتوجیه بیه اطاعیات
مشاهده شده یا ثبت شده در منطقیه) میورد انتریار اسیت (کیاراموز و
عراقی نژاد .)6932 ،از تاثیرات تغیییر اقلییم مییتیوان تغیییر بیارش و
الگییوی آن ،تغییییر کیفییی و کمییی منییاب آب و  ....اشییاره نمییود و
خش سالی بیهعنیوان تعریفیی از کمبیود بارنیدگی و افیزایش دمیا را
 -6دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی
مشهد
 -4دانشیار گروه علوم ومهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -9دانشیار گروه علوم ومهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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می توان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی برشیمرد کیه مییتوانید دیدمات
زیادی برای زندگی انسان و اکوسیستم طبیعی را به ارمغان آورد .تغییر
در پارامتر های هواشناسی اثرات جیدی بیر کمییت و کیفییت آب بیه-
خصوص در منیاطق خشی می گیذارد .شیفیلد وهمکیاران افیزایش
خش سالی و شدت آن در آینده و تاثیر آن بر پارامتر های هواشناسی
بهطور عمده بهعنوان ی نتیجه از کیاهش بیارش بیوده و بیه دلییل
افزایش تبخیر به گرم شدن زمین شدت م دهد ( Sheffield et al.,
.) 2012

میزان جریان رودخانهها متغیر مهمی از نرر هییدرولوژی و منیاب
آب محسوب میشود که بهطور محسوسی تحت تاثیر تغییرات اقلیمیی
میباشد به عبارتی تغییرات آب و هوایی یا بهطورکلی تغییرات اقلیمیی
موثر بر میزان آبدهی رودخانه میباشد که میتوان با بررسی نوسیانات
دبی رودخانه در بازهی زمانی نقش تغیییر اقلییم بیر دبیی رودخانیه را
مشییخص نمییود .بییه دلیییل ارتبییاط نزدیی بییین گرمییایش جهییانی و
هیدرولوژی ،در سا های اخیر مطالعیات متعیددی در زمینیهی اثیرات
تغییر اقلیم بر دبی رودخانه و مناب آب در سراسر جهان دورت گرفتیه
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است.
بررسی تغییر اقلیم از دیدگاه آماری به دیورت گسیتردهای میورد
بررسی قرار گرفته است از ایین قبییل مییتیوان بیهکیارهیای ییاتز و
استرزی  6333اشاره کرد .آنها با مد کردن حوضه رودخانیه نییل
تحت تاثیر سناریوهای اقلیمی و با استفاده از مد های گردش عمومی
نشان دادند که این حوضه در دورههای آتیی نسیبت بیه تغیییر اقلییم
حساس بوده و بهخصوص مقادیر متوسی دبیی در آن افیزایش یافتیه
است .یانگ تاثیر تغییر اقلیم روی مناب آب جنوب تایوان مورد بررسی
قرار گرفت و نتایا نشان داد وضعیت خطر و بحرانی برای آب و حتیی
رفاه اجتماعی  -اقتصادی کشور برقرار مییباشید (Yang and Wu.,
).2002

عملکرد شبکه عصبی و مید هیای سیری زمیانی در پییشبینیی
مقادیر دبی ماهانه رودخانه شما آمریکیا میورد بررسیی قیرار گرفیت
( )Simonovic and Amad., 2005تفاوت در اقلیم هر منطقه منجر
به تفاوت در نتایا شد به عبارتی انترار نمیرفت که نتایا مقاله فیو
با بررسی حا حاضر برابری کنید زییرا در هیر اقلییم نتیایا مختلفیی
بدست آمده و ذکر این مقاله درفا جهت معرفیی منبی مییباشید .در
رودخانه گرگر با استفاده از نمونهگیری و آزمایشیات در چنید ایسیتگاه
مهم در مسیر این رودخانه وضعیت کمی و کیفی آن و تغیییرات دبیی
مورد بررسی قرار گرفت.پژوهشگران این مطالعه دریافتند که بیا توجیه
به وقوع دورههای کمآبی عاوه بر کاهش دبیی رودخانیه بیر کیفییت
شیمیایی آب نیز اثرگذار است (شکری و هوشمند.)6932 ،
مطالعات بیشماری نیز در زمینهی خش سالی و پیشبینیی ایین
پدیدهی مخرب توس مد های گردش عمومی جو انجام شیدهاسیت.
مولن در مطالعهای ،تغیییرات آینیده احتمیالی خطیر خشی سیالی در
نیوزیلند را تحت تغییرات اقلیمی بررسیکرد .وی با استفاده از دو مد
 CSIROو  HadCM2و میونن و همکییاران بیا اسییتفاده از تکنیی
آماری با درنرر گرفتن تاثیر اقلیم بر روی توپوگرافی نیوزیلند خروجیی
مد هیای میذکور را ریزمقییاس کردنید .(Mullan et al.,2005).در
مطالعهای به بررسی خش سیالی طیی سیی سیالهی آینیده (-6263
 )6933در ایران با استفاده از خروجی الگوهیای گیردش عمیومی جیو
انجام گرفت .در این مطالعه با اعما مد  LARS-WG5.5دادههای
بارش ریزمقیاسنمایی شدند و در نهایت بیه کمی دادههیای بیارش
شبیهسازی شده ،وضعیت خش سالی به کم دو شیاخص دهی و
 SPIبررسی شد (خزانهداری و همکاران .)6933 ،در منطقیهی تسیالی
یونان اثرات تغییر اقلیم بر شدت خشکی در مطالعیهای میورد ارزییابی
قرار گرفت .در این تحقیق شاخص استاندارد شده بارش ( )SPIبیرای
بییرآورد شییدت خش ی سییالی بکییار رفییت .از میید گییردش عمییومی
 CGCM2و از دو سناریوی  A2و  .B2خروجییهیای  CGCM2بیا
استفاده از روش آماری به منرور برآورد سریهای زمانی بارش بیرای
دو دوره آینده  4505-4545و  4655-4515ریزمقیاس شیدند .نتیایا

این بررسی نشان داد که تغیییرات اقلیمیی تیا حید زییادی بیر شیدت
خش سالی اثر دارد ).(Loukas et al., 2008
شریعتی )6930 ،تغییرات بارش بهطور مستقیمی بر میزان روانیاب
تاثیر دارد و این تاثیر سبب تاثیر بر دبی رودخانه میگردد .بهطور کلیی
پس از مد سازی حوضه ی آبریز میتوان تاثیرات کاهش بارش را بیر
میزان رواناب و بهطب در میزان دبی رودخانهها مشاهده کیرد .اسیدی
( )6930نوسانات شدید بارش در حوضه آبریز سبب م شود که ذخیایر
آب زیررمین و سطح نتوانند به اندازه ی کاف سرشار از آب گردنید،
بنابراین بیا شیروع خشی سیالی شیاهد کیاهش آب در منیاب آب بیه
خصوص میزان دب رودخانهها هستیم.
در این مطالعه چهار محور ادلی متغیرهای هواشناسیی میوثر بیر
دبی در دورهی مشاهداتی ( ،)6331-4562پیشبینیی مقیادیر دبیی در
سه دههی آینده ( ،)4563-4521پایش خش سالی هییدرولوژیکی در
دورهی پایه و پیشبینی آن برای سه دههی آینده و در نهایت ارزییابی
تغییرات دبی براساس تحلیل شاخص خش سالی  SWSIبررسی شد.

مواد و روشها
مطالعه موردی

دشت حوضه آبریز کشفرود ،بزرگترین و مهمترین دشت مشهد
است که مساحت آن  3353کیلومترمرب است .طیو جغرافییایی ایین
حوضییه  03درجییه و  45دقیقییه تییا  15درجییه و  3دقیقییه و عییر
جغرافیایی آن  90درجه و  25دقیقه تا  91درجه و  9دقیقه اسیت ایین
حوضه در شما استان خراسان رضوی واق شده است که از شما به
خ راس ارتفاعات هزار مسیجد (کپیه داغ) و از جنیوب بیه ارتفاعیات
بینالود ،از شما غرب به حوضیه ی آبرییز رودخانیه اتیر و از جنیوب
شر به حوضه آبریز جامرود محدود شده است.
در این مطالعه روند دبیی تحیت تیاثیر پارامترهیا هواشناسی از
ایستگاه هیدرومتری اولنگ به موقعیت جغرافیای  03درجه و 06دقیقه
و عییر جغرافیییایی  91درجییه و  62دقیقییه و ایسییتگاه هیییدرومتری
موشنگ به موقعیت جغرافیایی  03درجه و  4دقیقه و عر  91درجیه
 95دقیقه انجام شد.
روش پژوهش

در این مطالعه ابتیدا دادههیای روزانیه و ماهانیهی هواشناسیی دو
ایستگاه مشهد و گمکان شامل بارش (میلییمتیر) ،دمیای حیداقل و
حداکثر (درجه سانتیگراد) ،باد (متر بر ثانیه) ،رطوبت نسبی (دردید) و
ساعت آفتیابی (سیاعت) از سیازمان هواشناسیی مشیهد بیرای دورهی
پایهی  6331-4562تهیه شد .دادههای دبی (متیر مکعیب بیر ثانییه)
ماهانه از دو ایستگاه هیدرومتری نزدی به ایستگاههای سینوپتی از
آب منطقهی خراسیان رضیوی بیرای دورهی پاییه جمی آوری شیدند.
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دادههای دبی ایستگاههای سینوپتی مشهد و گلمکیان بیهترتییب از
ایستگاههای هیدرومتری اولنگ اسدی و ایستگاه هیدرومتری موشنگ
حادل شد .پس از غربیا گیری دادههیا و حیذد دادههیای پیرت ،بیا
استفاده از نرمافزار  SPSS-24و روش رگرسیون خطی گام به گیام بیا
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زیر روش رو به جلو ،ابتدا متغیرهای هواشناسی (متغیرهای مستقل) بیا
متغیر دبی (متغیر وابسته) در سطح اطمینان  30دردید ،میورد تحلییل
قرار گرفتند.

شکل  -1موقعیت حوزهی آبریز کشفرود استان خراسانرضوی

سپس از بین معادنت بدست آمده با توجه به آمیاره آزمیونهیای
مناسب ،موثرترین پارامترها بر دبیی بیه همیراه معادلیهی مناسیب در
مقیاس ساننه در دو ایستگاه مذکور انتخاب شدند.
مد  LARS-WG5.5با توجه به ورودیهای مورد نیاز این مد
(بارش ،دمای حداقل و حیداکثر و سیاعت آفتیابی) در مقییاس زمیانی
روزانه اجرا شد .پس از دحتسنجی و ارزییابی تیوانمنیدی مید در
پیشبینی دادههای هواشناسی ،برای سی سا  4563-4521دادههای
هواشناسی تحت مد  HadcM3و سناریوی  A2اجرا شد .سیناریوی
 A2تودیفی از جهان ناهمگن است که بطور مداوم با افزایش جمعیت
جهانی و منطقهای و با محور رشد اقیت=دیادی همیراه اسیت .علیت
استفاده از سیناریوی  A2حید واسی بیودن ایین سیناریو بیین سیایر
سناریوهای انتشار میباشد .با توجه به معادنت بدست آمده برای دبی،
متغیرهای هواشناسی آینده در معادلیهی مناسیب جایگیذاری شیدند و
مقادیر دبی برای سی سا آینده بدست آمد .از سوی دیگیر بیهمنریور
پایش خش سالی هیدرولوژیکی در حوضهی کشفرود ،بیا توجیه بیه
مقادیر دبی در دورهی پایه ،شاخص  SWSIمورد محاسبه قرارگرفیت.
مقدار این شاخص بار دیگر با توجه به مقادیر دبی آینده بدست آمد تیا
شمایی از خش سالی هیدرولوژیکی در این حوضیه بیرای سیی سیا
آینده ترسیم شود.
شاخص تأمین آب سطحی ()SWSI

1

متداو ترین شاخص خش سالی هیدرولوژیکی که مجموعهای از
)1 - Surface Water Supply Index (SWSI

شاخصهای منفرد موثر را در خود دارد ،شاخص شیدت خشی سیالی
آبهای سطحی ( )SWSIاست .شاخص  ،SWSIتوس شافر و دزمن
( ،)6334به منرور تصحیح کیردن محیدودیتهیای شیاخص پیالمر و
ترکیب دادههای تامین آب ،مانند پوشش برد و جریانیات رودخانیهای
توسعه یافت ( .)Heim., 2010این شاخص بر چهار جز اسیتوار اسیت:
برد ،جریانات رودخانهای ،بارش و مخازن ذخیرهسازی .ایین شیاخص
براساس مطالعات گارن طبق معادلهی  6محاسبه میشود.
()6
در معادلهی فو  P ،برابر احتما محاسبه شده از روی تاب توزی
احتمالی برازش داده شده به سیری مجمیوع جرییان و حجیم مخیزن
برحسب دردد میباشد .این رابطه توس گارن به رابطیهی ادیاحی
 SWSIنامگیذاری شیدهاسیت ) .(Garen.,1993اگیر فیر شیود
مجموع جریان سطحی و حجیم مخیزن بیهدیورت ماهانیه برحسیب
مترمکعب بر ثانیه باشد (دبی) ،بیا توجیه بیه مطالعیات موجیود توزیی
مناسب آماری بر روی دادههای جرییان سیطحی (دبیی) توزیی گامیا
است .بنابراین باید
پارامترهای توزی گاما با توجه به معادنت توزی احتما تجمعیی
محاسبه شود (علیزاده .)6931،دامنهی تغییرات این شاخص  -2تیا +2
است که مقادیر مثبت نشاندهندهی ترسالی و مقادیر منفیی حیاکی از
خش سالی میباشد.
مدل ریزمقیاسنمایی آماری LARS-WG5.5

زمنف و بارو از آنجایی که خروجی مد های گردش عمومی جیو
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در مقیییاس بییزرگ هسییتند بنییابراین باییید بییا اسییتفاده از روشهییای
ریزمقیاسنمایی ،به مقیاس دقیق و مناسب تبدیل شوند .یکیی از ایین
مد ها ،مد  LARS-WG5.5است ) .)Semenov., 1997ابابائییا و
همکاران مد  LARS-WG5.5نسخهی  0/0که در این مطالعیه از
آن استفاده شیده ،از نیوع مید هیای سیریا مییباشید ( Ababaei.,
 .)2010فرآیند پیشبینی توس این مد در سه مرحلهی مجزا انجیام
میشود( :الف) تجزیه و تحلیل مکانی( ،ب) اعتبارسینجی مید و (ج)
تولید دادههای مصنوعی آب و هیوا (دیالحنییا و همکیاران .)6934،در
مد  LARS-WG5.5انواع مختلفی از مد های گردش عمومی جیو
و انواع سناریوهای  Aو  Bوجود دارد .در مرحلهی نهایی اجرای مید
پس از انجام آزمونهای آماری و ارزیابی توانمندی مد میتوان یکی
از مد های گردش عمومی را به همراه سناریوی د خواه انتخاب کرد.
در این مطالعه از مد  HadCM3وسناریوی  A2استفاده شد

نتایج و بحث
تحلیل متغیرهای موثر بر دبی

نتایا تحلیلهای آمیاری در مقییاس سیاننه بیین هفیت پیارامتر
هواشناسی (مستقل) از جمله بارش ،رطوبت ،دمیای بیشیینه و کمینیه،
ساعت آفتابی و باد به همیراه دبیی (وابسیته) از نیرمافیزار SPSS-24
نشان داد که به روش رگرسیون گیام بیه گیام رو بیه جلیو ،در سیطح

اطمینان  30دردد محاسبهگردید و این نرم افزار با توجیه بیه مید
LARS-WG5.5دبی و شاخص خش سالی را برای سه دهیه آینیده
پیشبینی نمود.
از کارهای مشابه که در ایران انجام شده ،میتیوان بیه مطالعیات
مدرسیی و همکیاران ( )6933و هیمچنیین خوشاخیا و همکیاران
( )6933اشاره کرد .در مطالعات مشابهی دمیای حیداقل و حیداکثر در
ایستگاههای میورد مطالعه افزایش یافته و این امر موجیب کیاهش در
مییزان رطوبیت جیو و در نتیجیه کیاهش بیارش در ایسیتگاه گردیده
است .از دیگر سو افزایش دما موجب تغییر الگوی بارش وشکلگییری
بیاران بیه جیای بیرد در منیاطق مورد مطالعه شده است .بیر اسیاس
مطالعات فو و همچنین بررسیهای دورت گرفتیه در ایین مطالعیه
میتوان به این نتیجه رسید که ذخیرهی آب سطحی و برد که یکیی
از مناب تغذیه کشفرود میباشد ،کاهش یافته که این امیر مییتوانید
تحت تاثیر افزایش دما و تغیییر در نیوع بیارش باشید و نتیجیهی آن،
کاهش در نرخ دبیی بهیاره و تابسیتانه ایین رود میباشد.
جهت بررسی معنییدار بیودن رگرسییون خطیی ،جیدو تجزییه
واریانس محاسبه گردید (جیدو  .)6چیون مقیدار  Fمحاسیبه شیده از
مقدار  Fجدو بیزرگتیر اسیت ،بنیابراین رگرسییون در سیطح 5/50
معنیدار میباشد .همچنیین ضیرایب رگرسییون در سیطح  5/50نییز
بدست آمد (جدو .)4

دادههای موثر بر دبی
جدول -1تجزیه واریانس 

مشهد

گلمکان

منبع
مد
خطا
کل تغییرات
مد
خطا
کل تغییرات

درجه آزادی
9
42
41
4
40
41

مجموع مربعات
2/19
1/30
66/23
3/00
64/4
46/11

متوسط مربعات
6/02
5/43
2/11
5/23

نسبت آماره F
0/2

3/11

جدول  -2معادالت رگرسیونی دبی و متغیرهای هواشناسی ساالنه ،دوره آماری مشاهداتی 1991-2112
Q=0.096Rain-0.409Tmax+2.936
ایستگاه گلمکان یستگاه هیدرومتری موشنگ معادله4
ایستگاه هیدرومتری اولنگ معادلهQ=0.070Rain+0.013Tmax+0.893Sunshine-8.0918 9
ایستگاه مشهد

از آنجاییکه خروجیهیای مید  LARS-WG5.5تحیت مید
 HadCM3و سناریوی  A2شامل داده هیای بیارش ،دمیای حیداقل،
دمای حداکثر ،باد وساعت آفتابی میباشد .بنابراین طبق معادنت فو
میتوان تغییرات دبی در  4ایستگاه را که وابسته به بارش،تابش و دمیا
بوده و خروجیهای  LARS-WG5.5میباشد را بدست آورد.
نتایج توانمندی مدل LARS-WG5.5در پیشبینی متغیرهاای
هواشناسی

نتییایا اجییرای میید در دورهی دییحتسیینجی بییا اسییتفاده از
آزمونهای آماری حکایت از توانمندی این مد در شبیهسیازی داده-
های آینده دارد .از این نرمافزار پنا مد بدست آمید و رابطیهای کیه
دارای کمترین خطا بود انتخیاب گردیید در مرحلیه ارزییابی مید  ،بیا
استفاده از آمارههای ضریب تعییین ( )R²و مییانگین خطیای مطلیق
( ،)MAEکه به ترتیب در معادنت  2و 0مشخص شدهاند.
| ∑
|
معادله ()2

تاثيرخشکسالي بر روند تغيير و پيشبيني خصوصيات هيدرولوژیكي...

]) ̅

معادله ()0

() ̅

(
)̅

∑[
( ∑

محاسبه شدند ،که مقادیر واقعی و شبیهسازی مصنوعی بارش ،حداقل
و حداکثر دما تطابق مطلوبی را نشان مییدهنید و ایین امیر حیاکی از
توانمندی مد در شبیهسازی دوره آماری است .برای دو متغییر دمیا،
بارش و ساعت آفتابی ضریب همبستگی بانیی بدست آمید کیه ایین
مقدار به ترتیب برابیر بیا 5/33 ،5/33و 5/33بدسیت آمید .باتوجیه بیه
مناسب بودن پارامترهای آماری ،مید  LARS-WG5.5بیرای سیی
سا  4563-4521اجرا شد .مقادیر بدست آمده در سی سا آینیده در
معادنت دبی برای سه دههی آینده قرارگرفت.

)̅
( ∑
در این رواب  Xiو  Yiبه ترتیب  iمین داده واقعی و شیبیهسیازی

شده توس مید  X ،و Yمییانگین کیل دادههیای  Xiو Yiدر جامعیه
آماری و  nتعداد کل نمونههای مورد ارزیابی میباشند.
نتایا این فایلها در دو ایستگاه مورد مطالعه نشان مییدهید کیه
اختاد معنیداری بین مقادیر شبیهسازی مصینوعی بیارش و مقیادیر
واقعی در سطح  5/50وجود نیدارد و خطیای موجیود تصیادفی اسیت.
ضریب همبسیتگی ،مییانگین خطیای مطلیق و تیورش (باییاس) نییز

جدول  -3پارامترهای آماری مورد بررسی دو ایستگاه در مرحله توان¬مندی مدلLARS-WG5.5

ایستگاه

Bias
-5/40
-5/63

R
5/33
5/33

Bias
-5/9
5/52

MAE
5/4
5/4

بارش
2

R
5/33
5/33

Bias
6/0
-5/1

MAE
4/9
6/3

ساعت آفتابی
2

R
5/33
5/33

Bias
5/1
-5/0

MAE
5/3
5/1

2

R
5/33
5/33

شاخص تامین آب سطحی

مشهد
گلمکان

دمای حداکثر
MAE
5/9
5/4

دمای حداقل
2

سا های آماری

شاخص تامین آب سطحی

شکل -2روند دبی و شاخص SWSIدر دوره مشاهداتی (ایستگاه مشهد)

سا های آماری
شکل -3روند دبی و شاخص  SWSIدر آینده (ایستگاه مشهد)

روند تغییرات دبا در ایساتگاه مشاهد در دورهی مشااهداتی
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وآینده
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شاخص تامین آب سطحی

نمودار ساننه تغییرات دبی با پارامترهیای مسیتقل هواشناسیی در
دوره ی مشاهداتی برای ایستگاه مشهد ارایه شده است کیه مییتیوان
گفت روند تغییرات دبی در 95سا مشاهداتی تغییرات یکنیواختی دارد
اما در بعض از سا ها نوسانات این پارامتر یکسان نیست و دارای افت
و خیزهای متفیاوتی اسیت در دادههیای مشیاهداتی بیشیینه دبیی در
سا های  6333و  4551با مقدارهای  4/49و  4/13مترمکعب بر ثانیه
رخداده است ولی شاخص  SWSIدر همین سیا هیا مقیداری کمینیه
داشته است و در سا هایی که دبی درکمتیرین مقیدار خیود قیرار دارد
شاخص  SWSIدر بیشترین مقدار است بهعنوان مثا در سا 6331
مقدار دبی  5/6بوده اما مقدارشاخص  SWSIبه  9/0افزایش یافته که
گویای خش سالی هیدرولوژیکی در دادههای مشاهداتی است.
اما در 95سا آینده روند تغییرات دبی افزایش چشمگیری نسیبت
به  95سا دبی پایه داشتهاست بهطوری که بیشینهی مقدار دبیی بیه
 050مترمکعب بر ثانیه رسیده و میتوان یی دورهی تیر سیالی را در

آینده برای ایستگاه مشهد پیشبینی کرد .تیموری ( )6935در تحقیقی
ارزیابی وقای خشکی در رودخانه اتر با استفاده از نمایه  SWSIکیه
در این ایستگاه مورد بررسی تداوم زیادی را در شرای خشی تجربیه
میکند ولی به همان نسبت مدت کوتاهی را نیز در شیرای خیلیی تیر
میگذراند که با مدیریت بهرهبرداری آب در ایین میدت مییتیوان بیر
خش سالیهای دورهای غلبه کیرد .ایین مسیئله در تأییید تحقیقیات
مریدوپایمزد ( )6931مبنی بر اهمیت دخالت معردهای هیدرولوژیکی
در مطالعات خشکسالی میباشد .همچنین ،علیزاده و آشگر ( )6931در
تحقیقی ،در استان خراسان رضوی انجام دادند به این نتیجیه رسییدند
که تقریبا در تمام ایستگاههای مورد بررسی وضیعیت ترسیالی ماییم
بیشترین دردد وقوع را داشیته و بعید از آن ماییم در ردهی بعیدی
قرار دارند .توکارزیت خش سالی هیدرولوژیکی اغلب با دورهی جریان
کم در رودخانهها همراه است ()TOKARCZYK.; 2013

سا های آماری

شاخص تامین آب سطحی

شکل -2روند دبی و شاخص SWSIدر دوره مشاهداتی (ایستگاه گلمکان)

سا های آماری
شکل  -1روند دبی و شاخص SWSIدر آینده (ایستگاه گلمکان)

روند تغییرات دب در ایستگاه گلمکاان در دوره مشااهداتی و

آینده

تاثيرخشکسالي بر روند تغيير و پيشبيني خصوصيات هيدرولوژیكي...

نمودار ساننهی تغییرات دبی با پارامترهای مستقل هواشناسی در
دورهی مشاهداتی برای ایستگاه گلمکان ارایه شیدهاسیت .مییتیوان
گفت تغییرات دبی در دورهی مشاهداتی داری نوسان زیادی است و در
آینده نسبت به دورهی مشاهداتی یکنواختی بیشتری دارد و روند دبی
نسبت به دبی پایه افزایش چشمگیری نداشته است .با توجه بیه نتیایا
بدست آمده ،میتوان چنین اظهار داشت کیه رونید تغیییرات دبیی بیا
شاخص  SWSIهمخوانی دارد .به عنوان مثیا در دورهی پاییه در دو
سا  4556و  4553که مقدار دبی در حیداقل مییزان خیود قیراردارد،
مقدار شاخص  SWSIنیز در کمترین مقدار خود قراردارد .به عبارتی از
لحاظ خش سالی هیدرولوژیکی ،سا های  4556و  4553خش ترین
سا ها در حوضه کشفرود میباشند.

نتیجهگیری
در این مطالعه با بررسی متغیرهای هواشناسی بر دبیی ،میوثرترین
این مقادیر در دو مکان با دبی انتخاب شدند .در ایسیتگاه مشیهد سیه
متغیر بارش ،دمای حداکثر ،بارش و ساعت آفتابی بیشترین تاثیرات را
بر دبی .داشتهاند در ایستگاه گلمکان دو متغیر دمای حداقل و بیارش
موثرترین متغیرها بر دبی بدست آمدند .نتایا نشیان داد کیه تغیییرات
دبی با تغییرات میزان شیاخص خشی سیالی هییدرولوژیکی ،SWSI
همخوانی دارد و طبق نتایا بدسیت آمیده دو سیا  4556و  4553در
دورهی پایه ،خش ترین سا ها بودند .پیشبینی سا هیای آینیده بیا
معادنت بدست آمده و مقادیر پیشبینی مد  LARS-WG5.5نشان
دادند که در باندست حوضه و طبق خروجیی مید پییشبینیی رونید
تغییرات دبی رو به ترسالی است .این در حالیاست که این تغییرات در
پاییندست حوزه با
کمبود دبی و کاهش مقادیر  SWSIهمراه است .پیشنهاد میشود
که در مطالعات آینده ،از دادههای سایر ایسیتگاههیای هییدرومتری در
حوضه بیه جهیت حصیو اطمینیان ترسییم دادههیای آینیدهی دبیی
استفادهشود .این امر عدم قطعیت پیشبینی تغییرات دبی در حوضیه را
کاهش خواهد داد.
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Abstract
Many disasters such as flood, drought and changes in meteorological parameters are threating our planet,
which mostly caused by climate change and global warming. By monitoring and accurate prediction of climatic
and hydrological variables, these are the effective ways to make strategic decision. By studying the most
effective meteorological parameters on river flow, besides, studying the changes in river flow for Kashafroud
basin by monitoring and predicting hydrological drought (for time period of 2018-2047); it was tried to display a
picture of changes for future condition of basin. In this study, for estimating the effective parameters on river
flow for annual time scale, two synoptic datasets (Mashhad and Golmakan) and two hydrometric station datasets
(Oulang and Moushang) for time period of 1987 to 2014, were used. In Mashhad synoptic station (upstream), the
most effective parameters in significant level of 5%, maximum temperature, precipitation, and sunshine hours
were calculated. In Golmakan synoptic station, which is almost located in downstream, the precipitation and
sunshine hours that is effective parameters on flow, were calculated as well. For the base time period, for both
Mashhad and Golmakan synoptic stations, 2001 and 2008 were the driest years. By using LARS-WG with
HadCM3 model and A2 scenario, future metrological parameters were simulated. The results showed that in
upcoming years, for Mashhad synoptic station, significant flow will be occurred in comparison with the base
flow for last 30 years; such that the maximum flow rate of 5.5 cubic meters per second will be expected for
future Mashhad synoptic station. Conversely, the flow reduction and hydrological drought in comparison with
the base flow, were observed.
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