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چکيده
تحقيق حاضر ،در راستاي بررسي ارتباط آماري گازهاي گلخانهاي دياکسيدکربن و متان بهعنوان عوامل گرمکننده
هوا در سطح جهان با مقادير دبي کشکانرود صورت پذيرفت .دادههاي بهکار گرفته شده در اين مطالعه ،شامل دادههاي
فصلي و ساالنه گازهاي گلخانهاي و دبي کشکانرود بين سالهاي  4391تا  2242است و با استفاده از ضريب
همبستگي پيرسون ،رگرسيون خطي چندمتغيره و روش گرافيکي من-کندال به انجام رسيده است .نتايج اين پژوهش
از ارتباط معکوس و قوي گرمايش جهاني با دبي کشکانرود حکايت ميکند .اين فرآيند طي  41سال اخير و از سال
 4331به بعد تشديد شده است و در پي آن آبدهي کشکان رود با سيرِ نزولي شديدي مواجه بوده است .مطالعه تغييرات
آبدهي در مقياس ساالنه ارتباط معکوسِ دبي کشکانرود با گرمايش جهاني را نشان ميدهد ،بهطوري که  11/2درصد
از کاهش آبدهي ساالنه حوضه کشکانرود ناشي از گرمايشِ جهاني بوده است .همچنين در مقياس فصلي ،دبي
کشکانرود در فصلِ تابستان با  ،11/1پاييز با  ، 11/6بهار با  99و زمستان با  99/4درصد ،از گرمايش جهاني بصورتِ
کاهش آبدهي تأثير پذيرفته است .در نهايت با استفاده از مدل رگرسيون نمايي پيشبيني شد که اگر روند گرم شدن
جهاني به همين روال ادامه يابد ،ميانگينِ دبي ساالنهِ اين رودخانه تا  92سال آينده ،يعني تا سال  2212ميالدي به زير
 42مترمکعب در ثانيه خواهد رسيد.
واژگان کليدي :گرمايش جهاني ،گازهاي گلخانهاي ،تغييرات دبي ،حوضه آبريز کشکانرود.

4ـ استاديار آب و هوا شناسي ،دانشکده علوم جغرافيايي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران
2ـ دانش آموخته کارشناسي ارشدآب و هوا شناسي کاربردي ،دانشگاه تربيت مدرس( ،نويسنده مسئوول) E-mail:meysam.toulabi@gmail.com
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مقدمه
رودخانهها که مهمترين منابع تأمين آب در مناطق شهري و روستايي کشور هستند ،کم و بيش تحت تأثير
تغيير اقليم و گرمايش جهاني ناشي از آن قرار ميگيرند .در اين گرمايش بيش از  22گاز دخالت دارند که
سهم چند گاز از جمله گازهاي دي اکسيدکربن ( )CO2و متان ( ،)CH1که گازهاي گلخانهاي ناميده ميشوند،
بيش از ساير گازهاست .بيشترين تأثيرات گرمايش گلخانهاي به تغييرات اقليم و تغيير در الگوهاي بارندگي و
دماي کره زمين مربوط است و آثار اين بينظميها از هم اکنون آشکار شده است (خورشيددوست و قويدل
رحيمي .)2 :4991 ،شواهد نشان ميدهند که اکثر تغييرات آب و هواي کره زمين در نتيجه فعاليتهاي بشري،
به خصوص در چند دهه اخير بوده است (پرايس و همکاران .)91 :4333 ،گرمايش جهاني نتيجه وارد شدن
مقدار بسيار زيادي از گازهاي گلخانهاي در اتمسفر زمين است (بارکر و رُز .)4241 :4333 ،اين گازها به امواج
بلند زميني حساساند و آنها را جذب و به گرما تبديل ،و در واقع گرما را در سطح زمين حبس ميکنند (پارک،
 .)211 :2224در نتيجه انتظار ميرود که درجه حرارت زمين افزايش يابد و در چرخه آب در طبيعت تغييرات
اساسي ايجاد شود و الگوي بارندگي و در نتيجه دبي حوضههاي آبخيز مناطق مختلف دچار نوسان شده و
تغيير يابد (خسروي و نظريپور .)1 :4993 ،اين گازها توانايي جذب انرژي گرمايي بازتابي از سطح زمين را
دارند لذا ميتوانند موجب افزايش جذب انرژي گرمايي توسط جو شوند و در نتيجه اثر گلخانهاي تشديد ميشود
(روپاش و فريزر .)46 :2244 ،گرم شدن کره زمين موجب کاهش برف در زمستان ميشود که بر الگوي فصلي
جريان آب رود خانـهها تأثير ميگذارد .به اين ترتيب تغيير الگوي بارش ميتواند بر کليه فعاليتهايي که از
آب استفاده ميکنند ،تأثير منفي داشته باشد (تقديسيان و ميناپور .)21 :4992،همانطور که شکل  4نشان
ميدهد ،گازهاي دي اکسيدکربن و متان هم چنان با روندي مثبت در حال افزايش هستند .اين روند در گاز
دي اکسيدکربن بهصورت خطي يکنواخت در حال افزايش است ولي گاز متان تا سال  4331با شيبي تند و از
سال  4331به بعد با شيب ماليمتري بهصورت لگاريتمي در حال افزايش است .قطعاً با افزايش روند صعودي
اين گازها ،عناصر اقليمي و هـيدرولوژيکي نيز دستخوش تغيير و تحول خواهـند شد .مطالعه در اين زمينه
ميتواند در مديريت منابع آب ،بهويژه آبهاي سطحي در منطقه کم باراني نظير ايران بسيار سودمند باشد.
در مورد تأثير گازهاي گلخانهاي بر دبي رودها تحقيقاتي صورت گرفته است .از جمله ميشل ()441 :4393
به اين نتيجه رسيده است که با دو برابر شدن  ،CO2در مناطقي با عرض جغرافيايي باال ،بهطورکلي ميزان
بارندگي و روانآب افزايش مييابد ولي در مناطق با عرض جغرافيايي کم ،بارندگي متناسب با منطقه افزايش يا
کاهش نشان ميدهد هرچند که اين افزايش و کاهش بهصورت محلي در مناطق مختلف از مدلي به مدل ديگر
متفاوت است .فري و همکاران ( )4194 :4339با شبيهسازي افزايش گرماي پاييز با استفاده از مدل منطقهاي
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آب و هوا در سراسر اروپا ،به اين نتيجه رسيدند که با افزايش دما تا  2درجه سانتيگراد ،رطوبت  41درصد
افزايش خواهد يافت و در نتيجه بارشهاي بيش از  92ميليمتر افزايش چشمگيري پيدا ميکند و به تبع آن
نيز دبي رودها افزايش مييابد .کِيلي ( ،)414 :4333تغيير اقليم را در ايرلند با استفاده از دادههاي بارش و دبي
بررسي نموده و نتيجهگيري کرده است که افزايش بارش و دبي رودخانههاي ايرلند در چند دهه اخير با نوسان
هاي فشار هوا در سطح اقيانوس اطلس شمالي ارتباط دارد .همچنين بارن و حقالنور ( )421 :2222نيز در
زمينه ارتباط نزديک بين گرمايش جهاني و هيدرولوژي مطالعاتي صورت دادهاند .مانيب و همکاران (:2221
 )621با شبيهسازي تأثير گرمايش جهاني بر تغييرات آبدهي رودخانه در عرضهاي مختلف کره زمينهاي به
اين نتيجه رسيدند که آثار اين گرمايش در قطب شمال و نواحي استوايي بهصورت افزايش و در عرضهاي
ميانه و مناطق گرمسيري بهصورت کاهش دبي بوده است .فوجي هارا و همکاران ( ،)99 :2229آثار تأثير اقليم
بر حوضه رودخانه سيحون را بررسي کردند .نتايج آنان از افزايش درجه حرارت و بهدنبال آن کاهش بارش و
در نتيجه کاهش دبي رودخانه سيحون حکايت ميکند .ژو و همکاران ( )216 :2242در بررسي روند دما بارش
و دبي در حوض ه رودخانه تاريم در چين نشان دادند که ضمن افزايش بارش و دما در اين حوضه ،قسمتهاي
باالدستي حوضه آبخيز افزايشي و در قسمتهاي پايين دستي دبي با کاهش روبهرو بوده است .افزايش دما در
مناطق کوهستاني باعث ذوب برف و يخ در فصل بهار شده و دبي را افزايش داده است و روند کاهشي دبي در
مناطق دشتي را بهعلت افزايش فعاليتهاي انساني و برداشت آب دانستهاند .روپاش و فريزر ( ،)4 :2244با
بررسي تغيير اقليم نشان ميدهد که تغييرات اقليمي باعث نوساناتي درميزان برف و باران و بهخصوص کاهش
برف نسبت به باران و همچنين تغييراتي در ميزان رطوبت خاک ،شدت و فراواني طوفانها ،روانآبها ،سيالبها،
طول خشکي و خشکسالي شده است .بوئيج و همکاران ( ،)636 :2244با شبيهسازي اثر تغيير اقليم بر دبي
رودخانه نيل با استفاده از مدل  GCMبه اين نتيجه رسيدند که تغييرات اقليمي آثار چشمگيري بر آبدهي
حوضه رود نيل داشته و آبدهي آن طي سالهاي آتي را کاهش خواهد داد .همچنين تشي مانگا و هاگس
( ) 12 :2242با بررسي آثار تغيير اقليم بر منابع آب در حوضه کنگو با استفاده از مدل مقياس جهاني GCM

به اين نتيجه رسيدند که در آيندهاي نزديک مناطقي از کنگو که داراي آب و هواي گرمسيري يا استوايي
هستند ،با کاهش روانآب مواجه خواهند شد.
در ايران نيز مطالعاتي در اين زمينه انجام گرفته است .از جمله ميتوان به پژوهش منتظري و فهمي
( ) 4 :4992اشاره کرد که با استفاده از سناريوهاي مختلف تغيير اقليم به اين نتيجه رسيدند که با باال رفتن
دما ،تبخير در اکثر حوضههاي رودخانهاي در تمام سال افزايش مييابد .در سي حوضه مورد مطالعه ،افزايش
دما در حدد  2تا  6درجه سانتيگراد ،موجب افزايش در تبخير به ميزان  6تا  42درصد و موجب تغيير در
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بارش به ميزان  19-14شده است.مساح بواني و مريد ( )12 :4991اثر تغيير اقليم بر جريان زايندهرود اصفهان
را مورد مطالعه قرار دادند .در اين مطالعه ،آثار ناشي از تغيير اقليم بر روي دما ،بارندگي و روانآب در اين
حوضه تحت دو سناريوي اقليمي و براي دو دوره سي ساله  2242-2293و  2212-2233ميالدي ،مورد
تحليل قرار گرفت .نتايج مطالعه ايشان در مجموع ،کاهش بارندگي و افزايش درجه حرارت در هر دو دوره و به
خصوص در دوره دوم را نشان ميدهد بهطوري که در طي اين دورهها ،ميزان کاهش بارندگي بهترتيب  42و
 46درصد براي دو سناريوي  A2و  B2پيشبيني شد .آبابايي و همکاران ( ،)4 :4932بهکمک مدل بلندمدت
روانآب در  92حوضه کشور نشان دادند که افزايش دما باعث افزايش حجم روانآب در زمستان و کاهش
حجم آن در بهار ميگردد .زيرا افزايش دما باعث تبديل بارش برف به بارش باران ميشود و اين امر فرآيند
ذوب برف را تسريع ميکند .اين مطالعات همچنين نشان دادند که افزايش دما ،روانآب حوضهها را تحت تأثير
قرار داده ،تغييرات روانآب حاصل از بارندگي را کاهش ميدهد .وفاخواه و همکاران ( ،)11 :4934با تحليل
روند بارش و دبي حوضه کشفرود در  49ايـستگاه هيدرومتري به اين نتيجه رسـيدند که مقدار دبي در هيچيک
از ايستگاههاي مورد مطالعه روند افزايشي مشاهده نشد بهطوري که در دو ايستگاه بدون روند و در ساير
ايستگاهها دبي داراي روندي کاهشي بوده است .اسفندياري درآباد و همکاران ( )19 :4932با بررسي تأثير
گرمايش جهاني بر ناهنجاري دبي حوضه رود ارس به اين نتيجه رسيدند که ارتباط معکوس و نيرومندي بين
گرمايش جهاني با آبدهي حوضه ارس وجود دارد .اين فرايند ،بهخصوص از سال  4331به بعد آشکار است و
با افزايش گرمايش جهاني آبدهي حوضه ارس ،کاهش چشمگيري از خود نشان ميدهد .تغييرات آبدهي
حوضه ارس روند کاهنده آن طي بازه زماني بلندمدت را نشان ميدهد که ارتباط آن با گرمايش جهاني داراي
همبستگي معکوس برابر با  -2/69درصد با ضريب تعيين  2/16است .شريفيان و حبيبي ( )4 :4932با بررسي
اثر تغيير اقليم بر روند تغييرات منابع آب سطحي در بخشي از حوضههاي استان گلستان به اين نتيجه
رسيدند که مقادير دبي ساالنه ايستگاهها داراي روندي نزولي در دو دهه اخير بوده است .همچنين بر اساس
ديگر نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشخص شده است که دبي فصلي در فصول بهار ،زمستان و پاييز،
کاهش داشته است ولي دبي فصل تابستان با افزايش آبدهي همراه بوده است .طوالبينژاد ( )4 :4932با
بررسي ارتباط آماري گازهاي گلخانهاي دي اکسيدکربن ،متان ،اکسيد نيتروژن و هگزافلورايدگوگرد با بارش
سراسر ايران به اين نتيجه رسيد که تأثيرپذيري مقادير مختلف بارش ايران داراي تفاوتهاي مکاني و زماني
است و اين تأثير در مناطق غربي و شمالي کشور در ماههاي اکتبر تا مارس و فصول پاييز و زمستان از نوع
کاهش و در مناطق شرقي کشور از نوع افزايش بارش نمايان است .تأثير اين گازها بر بارش ماههاي خشک،
فصل تابستان و اواخر بهار در مناطق شرق و جنوب شرقي کشور از نوع کاهش بارش خود را به خوبي نمايان
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کرده است .از ميان ساير ايستگاه هاي کشور ،بارش ايستگاه هاي ايالم ،کرمانشاه ،گرگان ،خرم آباد و مشهد به
ترتيب با  13/1 ،16/4 ،14/9 ،14/9و  13/2درصد بيشترين تاثير را از اين گازها پذيرفتهاند.
بررسي دادههاي هيدرولوژيکي و هواشناسي چند دهه اخير نشان ميدهد که گرمايش جهاني آثار قابل
توجهي بر منابع آب و حوضههاي آبخيز داشته است .در نتيجه اين فعل و انفعاالت؛ ميزان روانآبها و دبي
رودخانهها با کاهش محسوسي روبهرو بوده است و پيامدهاي مخرب آن در آيندهاي نزديک نه تنها گريبان دنيا
را خواهد گرفت ،بلکه منابعِ آبِ کشورِ خشک و کمباراني نظير ايران را نيز با خطرات جدي مواجه خواهد کرد.
با توجه به اهميت حياتي اين موضوع ،تحقيق حاضر در راستاي بررسي آماري ارتباط گازهاي گلخانهاي به
عنوان عناصر گرمايش جهاني با ناهنجاريهاي دبي کشکانرود در ايستگاه هيدرومتري پلدخترِ لرستان به
انجام رسيد.
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،حوضه آبخيز کشکان از زيرحوضههاي آبريز کرخه است که از طول جغرافيايي 42
 11تا  13درجه شرقي و از عرض جغرافيايي 99 22تا  91 29درجه شمالي گسترده شده است .اين
حوضه بيش از يک سوم خاک استان لرستان يعني حدود  3162کيلومترمربع را دربرميگيرد که
شهرستانهاي خرمآباد ،کوهدشت ،الشتر و پلدختر داخل آن قرار دارند .مهمترين رودخانه اين حوضه ،کشکان
رود است که از ارتفاع  9622متري کوه گرين در شمال استان لرستان در شهرستان الشتر تا  192متري در
پلدختر ،مسافتي به طول  911کيلومتر را طي ميکند .منطقه مورد مطالعه ما چون در منطقه زاگرس واقع
شده داراي توپوگرافيِ کوهستاني و پرشيب است .بنابراين بهدليل وجود اين ارتفاعات ،بارندگيها به سرعت به
جريانات سطحي تبديل شده و بر حجم روانآبها افزوده ميشود که در پي آن سيالبهاي خطرناکي در اين
حوضه به راه ميافتد (کرمي و همکاران .)424 :4993 ،اين رودخانه در  21کيلومتري جنوب شهر پلدختر در
محل پل گاوميشان با رودخانه سيمره تالقي پيدا کرده و رودخانه کرخه را تشکيل ميدهند .اين رودخانه و
سرشاخههاي آن در تأمين آب کشاورزي شهرستانهاي الشتر ،خرمآباد و پلدختر نقش بسيار مهمي دارد به-
طوري که حدود  92درصد از اراضي کشاورزي شهرستان پلدختر ،توسط رودخانه کشکانرود تأمين ميشود
(سازمان آب منطقهاي استان لرستان.)4932 ،
جدول ( )1مشخصات ايستگاه هيدرومتري کشکان پلدختر
ايستگاه

رود

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ارتفاع ايستگاه

مساحت حوضه )(Km2

کشکان پلدختر

کشکان

11 19

99 3

612

3162
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شکل ( )1موقعيت جغرافيايي حوضه آبخيز کشکانرود

دادهها و روششناسي
براي انجام اين پژوهش از دو دسته داده استفاده شد .اين دادهها شامل دادههاي دبي حوضه کشکانرود و
دو نوع از دادههاي گرمايش جهاني (گازهاي گلخانهاي) ،شامل دي اکسيدکربن ( )CO2بر حسب قسمت در
ميليون ( )ppmو متان ( )CH4بر حسب قسمت در بيليون ( )ppbبهصورت فصلي و ساالنه هستند .دادههاي
دبي کشکانرود در بازه زماني  21ساله از سال  4391تا  2242در ايستگاه هيدرومتري کشکان پلدختر از
سازمان آب منطقهاي استان لرستان اخذ شد .همچنين آمار و اطالعات مربوط به گازهاي گلخانهاي در همين
بازه زماني ( )2242-4391از ايستگاه شاخص مونالوا (جدول )2واقع در هاوايي از تارنماي سازمان  NOAAبه
آدرس  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/dataدريافت شدند .پس از آزمون برازش و اطمينان از همگن
بودن دادهها ،مقادير گرايش به مرکز و پراکندگي آنها نيز استخراج گرديد .براي مشخص کردن روابط بين
مقادير گرمايش جهاني و ميزان آبدهي کشکانرود از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد .سپس بهمنظور
تعيين اثر تجمعي اين گازها بر نوسانپذيري دبي کشکانرود ،رگرسيون چندمتغيره خطي مورد استفاده قرار
گرفت .همچنين براي تشخيص روند در دبي کشکانرود از آزمون گرافيکي من-کندال استفاده شد .پس از
مشخص شدن روند تغييرات ،با استفاده از روش رگرسيون نمايي ،مقدار دبي کشکان تا سال  2212ميالدي
مورد پيشبيني قرار گرفت.
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جدول ( )2مشخصات ايستگاه اندازهگيري جهاني گازهاي گلخانهاي (مونالوا)
منطقه

سال تأسيس

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ارتفاع ايستگاه

جزيره هاوايي

4311

E11 41

N19 43

 9931متر

يافتههاي تحقيق

ارتباط روند دماي ايستگاه منطقه مورد پژوهش با مقدار دي اکسيد کربن و متانجهت تحليل ارتباط گازهاي گلخانهاي با دبي کشکانرود ،ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون،
ارتباط روند دماي ايستگاه منطقه پژوهش (ايستگاه سينوپتيک پلدختر) با مقدار دياکسيدکربن و متان در
بازه زماني ساالنه و فصلي مورد واکاوي قرار گرفت و مشخص شد که دماي منطقه مورد مطالعه با مقدار اين
دو گاز داراي ارتباط معنيدار و مثبت بوده است (جدول .)9همچنين با استفاده از تحليل عاملي مشخص شد
که  36درصد از گرمايش مربوط به دي اکسيد کربن و  1درصد مربوط به متان است.
جدول ( )3ضرايب همبستگي ارتباط بين دماي ايستگاه سينوپتيک پلدختر و گازهاي گلخانهاي
بازه زماني

گاز متان

گاز دي اکسيدکربن

ساالنه

**2/133

**2/923

فصل بهار

*2/141

**2/961

فصل تابستان

**2/932

**2/341

فصل پاييز

**2/191

**2/911

فصل زمستان

*2/119

*2/661

دما

(** ضريب معنيدار در سطح  2/24درصد* ،ضريب معنيدار در سطح  2/21درصد)

پس از آشکار شدن ارتباط معنادار بين دماي منطقه مورد مطالعه با گازهاي دي اکسيد کربن و متان،
رابطه اين گازها با دبي کشکان رود نيز در مقياس فصلي و ساالنه مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در ادامه
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
ارتباط دبي بهاره با گرمايش جهاني
براساس محاسبات انجام شده ،همبستگي نسبتاً زيادي ميان گازهاي دي اکسيدکربن و متان با دبي کشکان-
رود در فصل بهار بهترتيب به ميزان  -2/11و  -2/19و سطح معنيداري  2/24وجود دارد که نشان از ارتباط
دبي بهاره کشکان رود با گازهاي دي اکسيدکربن و متان از نوع معکوس است .بر اين اساس ،افزايش اين دو
گاز ،باعث کاهش آبدهي و کاهش در مقدار گازها موجب افزايش آبدهي بهاره در حوضه کشکانرود ميشود.
چنانکه از سال  4331اين ارتباط معکوس بسيار قويتر از سالهاي قبل است .همچنين مشخص شد که در
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اين فصل تأثير گاز دي اکسيدکربن بر دبي کشکان بيشتر از گاز متان بوده است .با محاسبه ضريب تعيين،
ميتوان گفت که  99درصد از کاهش آبدهي در حوضه کشکانرود در نتيجه گرمايش جهاني ناشي از افزايش
اين دو گاز بوده است.
با عنايت به مقادير ،دبي حوضه کشکان در فصل بهار طي بازه زماني  21ساله داراي آبدهي با ميانگين 11
متر مکعب در ثانيه و انحراف معيار  11/9بوده است .با توجه به مقادير محاسبه شده ،دبي کشکانرود در اين
فصل  64/1درصد نسبت به بلندمدت تغيير نشان ميدهند .تا جايي که ضريب تغييرات بهاره دبي حوضه طي
دوره زماني مورد مطالعه ،نشان از تغييرات زياد آبدهي حوضه در واحد سطح دارد .بررسي نوسانهاي سري
زماني آبدهي حوضه کشکانرود در فصل بهار طي سالهاي  4391تا  2242ميالدي نوسانات زياد آبدهي
حوضه را نشان ميدهد اما نسبت به فصول ديگر داراي نوسان کمتري است (جدول .)9
جدول ( )3فراسنج هاي آمار توصيفي دبي کشکانرود در فصل بهار
دامنه تغييرات

کمترين

بيشترين

ضريب تغييرات

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

432/1

22/1

241

64/1

4/4

11/9

11

همانطور که از شکل ( )9پيداست ،دبي حوضه کشکانرود طي بازه زماني مورد مطالعه در بعضي از سالها
پايين تر از ميانگين بلندمدت خود بوده است که نشان از خشکسالي دارد و در بعضي سالها هم باالتر از
ميانگين بلندمدت بهاره خود است که نشان از ترسالي در آن سال است اما از سال  4336به بعد ،همواره دبي
کشکانرود مقاديري زير ميانگين بلندمدت خود را تجربه کرده که با مقايسه نوسانهاي دماي کره زمين ،تأثير
نامشروط گرمايش جهاني در کاهش آبدهي آن را آشکار ميکند .با وجود اين ميتوان گفت که اين حوضه در
 41سال اخير بهدنبال افزايش گرمايش جهاني ،طي فصل بهار با کم آبي روبهرو بوده است و با ادامه اين روند،
در آينده عواقب وخيمي در زمينههاي مختلف براي اين رود قابل پيشبيني است.

شکل ( )2نوسانات بلندمدت دبي حوضه کشکانرود در فصل بهار
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ارتباط دبي تابستانه با گرمايش جهاني
در ابتدا بايد متذکر شد که فصل تابستان ،فصل کاهش بارندگي در ايران و بهتبع آن در حوضه کشکانرود
است .زيرا در اين فصل ،استان لرستان تحت استيالي پرفشار آزور قرار دارد و عوامل صعود و بادهاي غربي به
عرضهاي باالتر منتقل ميشود و بر اثر آن نزوالت جوي بهطور چشمگيري کاهش مييابد .با اين اوصاف
همبستگي تابستانه دبي کشکانرود با گرمايش ناشي از دو گاز دي اکسيدکربن و متان به ترتيب با  -2/61و
 -2/13در سطح  2/24ارتباط معنيداري نشان ميدهد که نسبت به فصول ديگر اين همبستگي معکوس
بسيار قويتر است .بنابراين بر اساس محاسبات صورت گرفته ميتوان گفت با افزايش دماي جو در اين فصل،
مقدارآبدهي در حوضه کشکانرود با کاهش شديدتري مواجه بوده است .همچنين با محاسبه ضريب تعيين،
ميتوان اظهار نمود که  11/1درصد از کاهش آبدهي در حوضه کشکانرود در نتيجه گرمايش جهاني ناشي از
اين دو گاز بوده است .اين کاهش آبدهي از تابستان سال  4331به يکباره شديدتر شده است .همچنين
مشخص شد که در اين فصل تأثير گاز دي اکسيدکربن بر دبي کشکانرود بيش از گاز متان بوده است.
ميانگين بلندمدت تابستانه دبي کشکانرود برابر با  49/9مترمکعب در ثانيه و انحراف از ميانگين آن  9متر
مکعب بوده است که داراي  19/9درصد تغيير نسبت به مدت مشابه بلندمدت خود است .اين رقم تغيير نسبتاً
زياد دبي کشکانرود را طي فصل تابستان نشان ميدهد که با نوسانات زيادي روبهرو بوده است .همچنين
دامنه تغييرات اين رودخانه در ايستگاه مورد مطالعه  26/9مترمکعب در ثانيه بوده است که نسبت به فصول
ديگر سال کاهش بسيار چشمگيري را نشان ميدهد (جدول .) 1
جدول ( )4فراسنج هاي آمار توصيفي دبي کشکانرود در فصل تابستان
دامنه تغييرات

کمترين

بيشترين

ضريب تغييرات

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

26/9

9/4

23/3

19/9

2/1

9

49/9

چنانکه از شکل  1هم پيداست ،پيشبيني انجام گرفته بهکمک رگرسيون خطي فصل تابستان دبي
کشکانرود نشان ميدهد که ضريب تعيين رگرسيون خطي برابر با  2/11درصد است .همانگونه که اين مدل
نشان ميدهد ،آبدهي حوضه کشکان بهصورت تشنجي است بهگونهاي که در برخي از سالها ( )4331به
شدت با ترسالي و در برخي ديگر از سالها ( )4333با خشکساليهاي بسيار شديدي مواجه بوده است .همه
اين رفتارهاي آشفته و تشنجي نشان از اقليم نيمه بياباني منطقه زاگرس و به تبع آن حوضه مورد مطالعه اين
تحقيق دارد.
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شکل ( )4نوسانات بلندمدت دبي حوضه کشکانرود در فصل تابستان

ارتباط دبي پاييزه با گرمايش جهاني
با توجه به دادههاي فصل پاييز ،دبي کشکانرود همزمان با افزايش گرمايش جهاني ناشي از گازهاي
گلخانهاي با نوسانات بسياري روبه رو بوده است .اگر چه دماي کره زمين در فصل پاييز داراي تغييرات کوتاه-
مدت است ،در سريهاي زماني بلندمدت خود روندي افزايشي را طي ميکند .همزمان با طي اين دوره ،دبي
کشکانرود نيز روند کاهشي خود را تجربه کرده است .تحليلهاي انجام گرفته در فصل پاييز از تأثيرپذيري
آبدهي حوضه کشکانرود با ناهنجاريهاي دمايي کره زمين حکايت دارد بهطوري که در اين فصل بين دو گاز
دياکسيدکربن و متان با دبي کشکانرود در فصل پاييز بهترتيب به ميزان  -2/61و  -2/13و سطح معني-
داري  2/24درصد ،ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .اين ارتباط معنادار نشان از کاهش آبدهي حوضه
کشکانرود همزمان با روند افزايشي گرمايش جهاني دارد .همچنين در اين فصل با محاسبه ضريب تعيين،
ميتوان گفت که  11/6درصد از کاهش آبدهي در حوضه کشکانرود در نتيجه گرمايش جهاني ناشي از اين
دو گاز بوده است .اين فصل بعد از فصل تابستان که حوضه کشکان با کاهش بارش مواجه است ،بيشترين تأثير
را از گرمايش جهاني پذيرفته است.
بررسي نوسانات سري زماني آبدهي حوضه کشکانرود در فصل پاييز طي سالهاي  4391تا 2242
ميالدي نشان ميدهد که تغييرات آبدهي حوضه نسبت به فصول ديگر سال کمتر بوده است ،چنانچه ضريب
تغييرات دبي حوضه کشکانرود در فصل پاييز برابر  12درصد بوده است که تغييرات نسبي زياد دبي در واحد
سطح را نشان ميدهد اما نسبت به فصول ديگر داراي نوسان کمتري است (جدول .)1
جدول ( )5فراسنجهاي آمار توصيفي دبي کشکانرود در فصل پاييز
دامنه تغييرات

کمترين

بيشترين

ضريب تغييرات

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

63/9

42/1

92

12

4/6

41/1

23/3
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با پيشبيني صورت گرفته بهکمک رگرسيون خطي در فصل پاييز ،ضريب تعيين رگرسيون خطي برابر با
 2/99درصد است .چنانچه از شکل شماره  1هم پيداست ،دبي حوضه کشکانرود طي بازه زماني مورد
مطالعه در بعضي از سالها پايينتر از ميانگين بلندمدت خود بوده است و خشکسالي را نشان ميدهد و در
بعضي از سال ها هم باالتر از ميانگين بلندمدت پاييز خود است که از ترسالي در آن سال حکايت ميکند اما از
سال  4331به بعد ،همواره دبي حوضه کشکان رود مقاديري زير ميانگين بلندمدت خود را تجربه کرده است
که با مقايسه نوسان هاي دماي کره زمين ،تأثير گرمايش جهاني در کاهش آبدهي آن را آشکار ميکند .با
وجود اين ميتوان گفت که اين حوضه در پانزده سال اخيرطي فصل پاييز با خشکسالي بيشتري نسبت به قبل
از  4331روبهرو بوده و در آينده ميتواند منابع آب حوضه را بهخطر اندازد.

شکل ( )4نوسانات بلندمدت دبي حوضه کشکانرود در فصل پاييز

ارتباط دبي زمستانه با گرمايش جهاني
بر اساس محاسبات انجام گرفته ،همبستگي ميان گازهاي دي اکسيدکربن و متان با دبي کشکانرود در
فصل زمستان به ترتيب به ميزان  -2/11و  -2/12و سطح  2/24معنيدار است .ارتباط دبي زمستانه در
ايستگاه کشکان با گازهاي دي اکسيدکربن و متان از نوع معکوس است .بر اين اساس ،افزايش اين دو گاز،
باعث کاهش آبدهي و کاهش در مقد ار گازها موجب افزايش آبدهي زمستانه در حوضه کشکانرود خواهد شد.
همچنين با محاسبه ضريب تعيين ،ميتوان گفت که  99/4درصد از کاهش آبدهي در حوضه کشکانرود در
نتيجه گرمايش جهاني ناشي از اين دو گاز بوده است .در اين فصل سهم دو گاز دي اکسيدکربن و متان در
گرمايش جهاني و کاهش دبي کشکانرود تقريباً به يک اندازه بوده است.
بررسي نوسانهاي سري زماني آبدهي حوضه کشکانرود در فصل زمستان طي سالهاي 4369تا 2229
ميالدي ،از تغييرات کمتر آبدهي حوضه نسبت به فصول ديگر سال حکايت ميکند ،چنانکه ضريب تغييرات
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دبي حوضه کشکان رود در فصل زمستان برابر  19/1درصد بوده است که تغييرات نسبي زياد دبي در واحد
سطح را نشان ميدهد و اين ميزان نسبت به فصول ديگر داراي نوسان بيشتري است (جدول.)6
جدول ( )6فراسنجهاي آمار توصيفي دبي کشکانرود در فصل زمستان
دامنه تغييرات

کمترين

بيشترين

ضريب تغييرات

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

414/1

29/9

411

19/1

4/1

12/1

12/9

در اين فصل نيز پيشبيني انجام گرفته دبي کشکانرود در فصل زمستان بهگونهاي است که ضريب تعيين
رگرسيون خطي برابر با  2/92درصد بوده است .چنانکه از شکل ( )1هم پيداست ،دبي حوضه کشکانرود طي
بازه زماني مورد مطالعه در بعضي سالها پايينتر از ميانگين بلندمدت خود بوده که نشان از خشکسالي دارد و
در بعضي از سالها هم باالتر از ميانگين بلنـدمدت زمستان خود بوده است و تـرسالي را در آن سال نشان
ميدهد اما از سال  4331به بعد ،همواره دبي زمستانه حوضه کشکانرود مقاديري زير ميانگين بلندمدت خود
را تجربه کرده است که با مقايسه نوسانهاي دماي کره زمين ،تأثير نامشروط گرمايش جهاني در کاهش
آبدهي آن را آشکار ميکند .با وجود اين ،ميتوان گفت که اين حوضه مانند فصول ديگر ،در  41سال اخيرطي
فصل زمستان با خشکسالي شديد روبهرو بوده است.

شکل ( )5نوسانات بلندمدت دبي حوضه کشکانرود در فصل زمستان

ارتباط دبي ساالنه با گرمايش جهاني
بر اساس محاسبات انجام گرفته ،همبستگي ميان مقدار ساالنه گازهاي دي اکسيدکربن و متان با دبي
ساالنه کشکانرود بهترتيب بهميزان  -2/19و  -2/62و سطح  2/24معنيدار است .مطالعات نشان ميدهند
که آبدهي حوضه آبخيز و آبريز کشکانرود طي دوره زماني مور مطالعه دچار نوسانات کوتاهمدت در سريهاي
کوتاهمدت بوده است و روندهاي افزايشي  -کاهشي در پي داشته است اما در سريهاي بلندمدت خود همواره
داراي روندي کاهشي بوده است .اين روند کاهشي در آبدهي حوضه کشکانرود همزمان با افزايش روند سريهاي
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زماني بلندمدت در گازهاي گلخانهاي و گرمايش ناشي از اين گازها است .همچنين با محاسبه ضريب تعيين،
ميتوان گفت که  11/2درصد از کاهش آبدهي ساالنه در حوضه کشکانرود در نتيجه گرمايش جهاني ناشي از
اين دو گاز بوده است.
جدول  1مقادير فراسنجهاي آمار توصيفي دادههاي ساالنه دبي کشکانرود طي سالهاي  4391تا 2242
ميالدي را نشان ميدهد .با توجه به اين جدول ،ميانگين ساالنه دبي حوضه کشکانرود برابر با  19/6مترمکعب
در ثانيه و انحراف معيار آن  24/1مترمکعب در سال است .مقدار چولگي دادهها مثبت بوده است که نشان
فراواني بيشتر مقادير پايينتر از ميانگين دبي در کشکانرود است .همچنين مقدار ضريب تغييرات دادهها برابر
با  11/6درصد است که تغييرات نسبتاً زياد مقدار دبي کشکانرود را نشان ميدهد.
جدول ( )7فراسنجهاي آمار توصيفي ساالنه دبي کشکانرود
دامنه تغييرات

کمترين

بيشترين

ضريب تغييرات

چولگي

انحراف معيار

ميانگين

94/1

41/9

36/1

11/6

2/ 6

24/1

19/6

در بازه زماني ساالنه نيز پيشبيني انجام گرفته بهکمک رگرسيون خطي براي دبي کشکانرود ،ضريب تعيين
آن برابر با 2/12درصد بوده است .همان گونه که از آمارها پيداست ،تغييرات آبدهي ساالنه حوضه کشکانرود با
دادههاي گرمايش جهاني همخواني بااليي دارد .در دورههايي که گرمايش جهاني روند افزايشي داشته ،دبي
کشکان روند نزولي را طي کرده است و با کاهش گرمايش جهاني ،دبي حوضه مورد مطالعه ،روندي صعودي را
سپري کرده است .اين فرايند را به ويژه از سال  4331تا  2242ميالدي بهوضوح ميتوان ديد .از سال 4331
به بعد ،روند صعودي دماي کره زمين با شدت بيشتري نسبت به سالهاي قبل از آن ادامه داشته و همزمان با
اين رخداد ،سير نزولي آبدهي کشکان نيز تشديد شده و به سمت کم آب شدن پيش رفته است (شکل .)6

شکل ( )6نوسانات بلندمدت ساالنه دبي حوضه کشکانرود
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جهت تشخيص اينکه آيا نوسانات و روند منفي دبي کشکانرود دورهاي است و يا احتمال بازگشت دوباره
دبي به حالت نرمال خود وجود دارد يا خير ،از آزمون من کندال استفاده گرديد و مشخص شد که روند منفي
دبي کشکانرود بهصورت معنادار منفي است و در نتيجه فرض احتمال بازگشت دبي کشکانرود به حالت
نرمال و ترسالي مردود است .بر اساس اين آزمون ،روند کاهش دبي همچنان ادامه خواهد داشت و برگشتن آن
به حالت نرمال خود در آينده بعيد بهنظر ميرسد .همانطور که از شکل ( )1پيداست از سال  4332يک تغيير
با حاکميت روند منفي در دبي کشکانرود اتفاق افتاده است و طي سالهاي بعد اين روند از سال  4331با
شدت بيشتري ادامه يافته است.

شکل ( )7نمودار تشخيص معنيداري گرافيکي روند من -کندال

با توجه به آزمون کندال و آمار و مقادير اندازهگيري شده بلندمدت در ايستگاه هيدرومتري کشکانِ پلدختر،
روند نزولي آبدهي ساالنه اين حوضه از سال  4331شتاب بيشتري گرفته است .با توجه به اين روند ،تغييرات
ساالنه آبدهي حوضه کشکانرود بهوسيله مدل رگرسيون نمايي براي  92سال آينده مورد پيشبيني قرار
گرف ت که نتيجه آن افت شديد آبدهي اين حوضه و رسيدن آن به زير  42مترمکعب در ثانيه تا سال 2212
ميالدي را نشان ميدهد (شکل .)9همانگونه که ذکر شد ،کشکانرود و سرشاخههاي آن در تأمين آب
کشاورزي شهرستانهاي زاغه ،الشتر ،خرمآباد و پلدختر نقش بسيار مهمي دارد بهطوري که حدود  92درصد
از اراضي کشاورزي شهرستان پلدختر ،از آب اين رودخانه تأمين ميشود و اين رودخانه در واقع شاهرگ
حياتي اين شهرها محسوب ميشود .با توجه به سناريوي پيشبيني شده ،اگر روند کاهشي کشکانرود بههمين
ميزان ادامه يابد ،استان لرستان باألخص شهرستان پلدختر و شمال خوزستان با مشکالت اقتصادي -اجتماعي
و زيست محيطي بسيار مخربي مواجه خواهند شد.
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شکل ( )8پيشبيني روند تغييرات آبدهي کشکانرود بهصورت نمايي تا سال 2242

بحث و نتيجهگيري

نتايج مربوط به ارتباط آثار گازهاي گلخانهاي و گرمايش جهاني در نوسانات دبي رودخانهها و حوضههاي
آبخيز در ساير نقاط جهان ،جملگي از ارتباط معکوس بين اين دادهها و وجود روند منفي در مقادير مربوط به
دبي رودخانهها حکايت ميکند .پژوهش حاضر نيز با استفاده از روشهاي آماري براي آشکارسازي اثر گرمايش
جهاني ناشي از گازهاي گلخانهاي دي اکسيدکربن و متان بر ميزان آبدهي حوضه کشکانرود در ايستگاه
هيدرومتري کشکانرود پل دختر انجام گرفته است .نتايج اين پژوهش نيز ،همانند تحقيقات ديگر حکايت از
ارتباط قوي و معکوس آبدهي کشکان رود با افزايش گرمايش جهاني دارد که نتايج مطالعات قبل را نيز تأييد
مينمايد .اين فرايند بهويژه با افزايش مقادير دادههاي گرمايش جهاني که بهطور فزايندهاي از سال  4331به
بـعد با سير صعودي مواجه بوده ،کامالً نمايان است .همچنين در اين مـطالعه مشخص شده است که در
مقياسهاي زماني ساالنه و فصلي ،دما و مقدار گازهاي گلخانهاي با يکديگر ارتباط مستقيم دارند و ميزان
اثرگذاري گاز دي اکسيدکربن (بهميزان  36درصد) در کاـشِ مقدار دبي کشکانرود بيش از گاز متان (بهميزان
 1درصد) بوده است .در ادامه ،مطالعات در مقياس ساالنه نشان ميدهند که دبي کشکانرود با گرمايش
جهاني داراي ارتباط معکوس قوي با ضريب  -2/19با گاز دي اکسيدکربن و  -2/62با گاز متان بوده است؛
نتايج محاسبات نشان ميدهند که  11/2درصد از کاهش آبدهي ساالنه حوضه کشکانرود در پي گرمايش
ناشي از اين دو گاز است .همچنين در مقياس فصلي ،بيشترين تأثيرپذيري دبي کشکانرود به فصل تابستان با
 11/1درصد اختصاص داشته و فصل پاييز با  11/6و بهار با  99درصد در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند .فصل
زمستان نيز با ضريب تعيين  99/4درصد کمترين اثرپذيري را از گرمايش جهاني داشته است .همچنين
مطالعه تغييرات سريهاي زماني آبدهي حوضه کشکانرود از روند نزولي آبدهي حکايت دارد .اگرچه در کوتاه
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مدت اين نوسانات ،تشنجي و بهصورت افزايشي-کاهشي بوده در بلندمدت همواره در جهت کاهش مستمر
دبي عمل کرده است .اين عملکرد بهخوبي نشان ميدهد که طي  41سال اخير ،بهخصوص از سال  4331به
بعد با بيشتر شدن سير صعودي گرمايش جهاني ،ميزان آبدهي کشکانرود نيز در بازه زماني ساالنه و فصلي،
همواره زير ميانگين بلندمدت خود قرار داشته است .بر اساس آزمون گرافيکي من-کندال اين روند منفي همچنان
ادامه خواهد داشت و برگشتن مقدار دبي کشکانرود به روال نرمال خود در آينده بعيد بهنظر ميرسد .همچنين
بر اساس سناريوي پيشبيني شده با استفاده از مدل رگرسيون نمايي مشخص شد که اگر روند گرمايش
جهاني به همين روال ادامه يابد ،ميانگين دبي ساالنه اين رودخانه تا  92سال آينده يعني تا سال 2212
ميالدي به زير  42مترمکعب در ثانيه خواهد رسيد .اين رخداد ميتواند در آينده مشکالت فاجعهباري براي
مناطق اطراف کشکانرود و مناطق پاياب کرخه در خوزستان بهبار آورده و به کشاورزي اين مناطق خسارات
جبرانناپذيري وارد آورد.
تقدير و تشکر

از جناب آقاي مهندس اکبر مهري ،رياست محترم امور آب و فاضالب شهرستان پلدختر و جناب آقاي
مهندس صمد طوالبي نسب ،که در تهيه آمار و ارقام اين پژوهش از هيچ کمکي دريغ نورزيدند ،کمال تقدير و
تشکر خود را ابراز ميکنم.
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