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ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه
در برخي از حوضههاي آبخيز استان اردبيل
علي نصيري خياوي
رئوف مصطفيزاده
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چکيده
هدف اين پژوهش ،ارزيابي تغييرات زماني-مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه
در حوضههاي آبخيز استان اردبيل است .مقادير شاخصهاي تغييرپذيري دبي ماهانهي
رودخانهي شامل شانون ،بريلويين ،سيمپسون ،مکاينتاش ،برگر-پارکر ،شاخص تغييرپذيري،
شاخص ناهمساني دبي و شاخص تغييرپذيري دبي محاسبه شدند .ضمن ارزيابي تغييرات
مکاني ،از نمودار سه متغيره براي تعيين ارتباط بين تغييرات دبي ساالنه استفاده شد .براساس
نتايج ميزان تغييرپذيري شاخصها در مناطق باالدست بيشتر است که با شرايط طبيعي
جريان رودخانه و سرعت عکسالعمل هيدرولوژيک در باالدست مرتبط است .نتايج نمودار
سهمتغيره نشان داد که ميزان تغييرپذيري شاخصها در دبيهاي پايين بيشتر است.
همبستگي ميان شاخصهاي تغييرپذيري دبي در نرمافزار  Rنشان داد که بين شاخص بريلويين
و شاخص تغييرپذيري همبستگي ( )-5/43وجود دارد و ميان شاخص برگر-پارکر و شاخص
تغييرپذيري همبستگي مستقيم ( )5/37دارند .همچنين بين شاخص ناهمسان دبي مثبت و
شاخص ناهمسان دبي منفي هم همبستگي مستقيم معنيدار ( )5/13وجود دارد و ارتباط بين
شاخص ناهمسان دبي منفي و شاخص تغييرپذيري دبي همبستگي مستقيم معنيدار ()5/14

7ـ دانشجوي دکتري علوم و مهندسي آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس،تهران.
 -3استاديار گروه منابع طبيعي ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه محقق اردبيلي ،اردبيل )نويسندهي مسئول).
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ميباشد .بهطور کلي شاخص شانون و سيمپسون ،بهترتيب از دسته ابزارهاي نظريهي اطالعات
و چيرگي ،نتايج متفاوتي با شاخصهاي ديگر ارائه داده است.
کلمات کليدي :درونيابي ،شاخص شانون ،شاخصهاي تغييرپذيري دبي.

مقدمه
تغييرپذيري جزء ذاتي عـوامل و عنـاصر محيطي بهشمار مـيآيد .امـروزه مطالعهي
فرآيندهاي هيدرولوژيک از مهمترين پيشنيازهاي مديريت منابع آب و خاک است .حال
آن که مطالعه تغييرات زماني و مکاني فرآيندهاي مختلف هيدرولوژيکي کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .تغيير زماني و مکاني جريان رواناب و دبي از نظر آب قابل
استفاده و بهره برداري از آن داراي آثار اقتصادي بسياري است و اين تغييرپذيري در
مقياسهاي مختلف علت اصلي سيالبها و خشکساليها بهحساب ميآيد (يوسفي و
همکاران .)11 :7935 ،جريان رودخانه ،عنصر مهمي از چرخههاي هيدرولوژيکي
مي باشد .بررسي و مطالعه تغييرات جريان رودخانه براي تعيين روشهاي بهينه مديريت
منابع آب و نيز بهدليل اين که تغيير در جريان رودخانه سبب پيامدهاي منفي آب و
هوايي در حوضهي آبخيز ميگردد ،مهم ميباشد (لي و مکگريگور .)3571 ،7همچنين
بررسي تغييرات زماني و مکاني فرآيندهاي هيدرولوژيکي ،در سالهاي مختلف به منظور
مديريت صحيح حوضههاي آبخيز از اهميت بااليي برخوردار است (ات و آهلنبروک،3
7 :3554؛ زه و سيواپاالن 7314 :3553 ،9و نوربياتو و همکاران .)973 :3552 ،4از
طرفي فرآيند تبديل بارندگي به رواناب در سـطح يک حوضهي آبخيز پيـچيده بوده و
داراي تغييرپذيري زماني و مکاني است (جعفريان و همکاران )7935 ،و تغيير اندک در
مقادير دبي جريان رودخانه مـيتواند تأثير قابل توجهي در توسـعهي منابع آبي داشته
1- Li & McGregor
2- Ott & Ohlenbrook
3- Zehe & Sivapalan
4- Norbiato et al.,
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باشد (ابرار فايز و همکاران .)3571 ،7بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که رواناب به همراه
تغييرات مکاني از تغييرات زماني نيز اثر ميپذيرد .البته بايستي اشاره گردد که تغيير در
مقادير و الگوي بارش و دما و نيز تغيير در ارتباط زماني بين عوامل مذکور در کميت و
تغييرپذيري دبي و نيز الگوي زماني آن بسيار مؤثر است .ارزيابي تغييرات دبي يکي از
متغيرهاي اصلي در مطالعات مربوط به منابع آب است (گوئهرهرو و همکاران:3573 ،3
 .)35همچنين ،دبي يکي از ابزار مهمي است که در يک حوضهي آبخيز ،به منظور
دستيابي به يک نماي کلي از پراکنش مکاني وجود آب در حوضهي مورد نظر است
(ويلمز و همکاران .)799 :3571 ،9مطالعه بر روي تـغييرپذيري جريان رودها و دبي
رودخانـه ها ،اطالعات مهمي براي درک درست از جريان رودها ارائه ميدهد (يوسفي و
همکاران .)11 :7935 ،از طرفي رودخانهها از اشکال پوياي چشماندازهاي طبيعي
هستند که در رابطه با تغيير در کنترلکنندههاي محيطي و دستکاريهاي انساني در
سيستم هاي طبيعي ،در طي مقاطع زماني و مکاني مختلف ،تغييرات متفاوتي از خود
نشان مـيدهند (بياتي خطيبي .)733 :7922 ،به طور کلي ابزارهاي ارزيابي تغييرات در
سريهاي زماني هيدرو -اقليمي ،شامل ابزاهاي نظريه اطالعات 4و ابزارهاي چيرگي
1
(غالب) ميباشند .شاخصهاي دستهي اول شامل شاخص شانون 1و شاخص بريلويين
است .در حاليکه شاخصهاي ابزار چيرگي ،شامل شاخص سيمپسون ،2شاخص
مکاينتاش 3و شاخص برگر–پارگر 75ميباشد (برونيکوفسکي و وب31 :7331 ،77؛ ميشرا
0

1- Abrar Faiz et al.,
2- Guerrero et al.,
3- Willems
4- Information Theory Measures
5- Dominance Measures
6- Shannon Index
7- Brillouin Index
8- Simpson Index
9- MCIntosh Index
10- Berger–Parker Index
11- Bronikowski & Webb
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و همکاران .)747 :3553 ،7مطالعات اندکي در ارتباط با تحليل تغييرپذيري رواناب با
استفاده از شاخصهاي تنوع انجام شده است .حجازيزاده و همکاران ( ،)7922به
3
بررسي روند خشکسالي در استان فارس با استفاده از شاخص ناهنجاري بارش ()RAI
پرداختند که نتايج حاکي از اين بود که فراواني رخداد دورههاي خشکسالي در کليهي
ايستگاهها بيشتر از ترساليها بوده است و اين شاخص قابليت مقايسهي اقليمهاي
مختلف را از نظر شدت خشکسالي دارا ميباشد .کوزهگران و همکاران ( ،)7933به
پهنهبندي استان خراسان جنوبي از نظر خشکسالي با استفاده از شاخص  RAIپرداختند
و به اين نتيجه رسيدند که گسترش خشکسالي با شدتهاي مختلف به صورت ميانگين،
بهترتيب حدود  1 ،94/7و  71درصد از استان تحت تأثير خشکساليهاي شديد ،بسيار
شديد و ماليم بوده است .قاسمي و موگويي ( ،)3574تغييرات زماني دبي رودخانههاي
استان چهار محال و بختياري را با استفاده از آزمون من -کندال مورد بررسي قرار دادند.
نتايج حاکي از اين بود که در مقياس فصلي و ساالنه دبي در تمام ايستگاهها داراي روند
کاهشي بوده است .برونيکوفسکي و وب ( ،)7331تغييرپذيري بارش را با هدف تعيين
بهترين نوع شاخص ابزاهاي نظريهي اطالعات و ابزارهاي چيرگي مورد بررسي قرار دادند
و به اين نتيجه رسيدند که شاخص شانون بهترين پراکنش را دارد و نيز اين شاخص
حساسيتپذيري بااليي در رژيمهاي مختلف بارش از خود نشان ميدهد .دري و
همکاران ) 3571( 9در شمال کانادا به بررسي تغييرپذيري دبي رودخانه و نيز روند
مشاهده شده در آن در طول دورهي آماري 7314-3579پرداختند .نتايج حاکي از اين
بود که براساس آزمون منکندال هيچ روند معناداري در دورهي آماري مورد مطالعه در
رودخانههاي شمال کانادا مشاهده نشد .در فصل زمستان به استثناي دههي اخير مقدار
دبي کاهش يافته است که دليل آن ذخيرهسازي رواناب براي توليد برق است .باستيا و

1- Mishra et al.,
)2- Rainfall Anomaly Index (RAI
3- Dery et al.,
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اکونودين )3571( 7تغيير زماني-مکاني دبي و رسوب را در رودخانهي ماهانادي هند
مورد مطالعه قرار دادند نتايج نشان داد که دبي آب و بارش تغيير معناداري بهجز در يک
شاخهي فرعي نداشته است و دبي رسوب از حوضهي اصلي تا خليج بنگال بهدليل
افزايش تعدد سدها ،کاهش داشته است .آلفرد و همکاران )3571( 3تغييرات رواناب در
رودخانه ي پرا پاييني در کشور غنا را براساس اثرات انساني و تغييرات اقليمي مورد
بررسي قرار دادند .ارزيابي رواناب ماهانه ،فصلي و ساالنه نشان از افزايش قابل توجه دبي
در دورههاي خشک بود .همچنين تغييرات بارش و اقليم بهترتيب  71/4و  23/9درصد
تأثيرگذار بودند .کاستينو و همکاران ( )3571به بررسي تغييرپذيري دبي رودخانه در
جنوبشرقي رشتهکوه هاي آند پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که دبي جريان در
سالهاي  7345-3570روند افزايشي داشته است .پيشينه پژوهشهاي ارايه شده بر
تنوع شرايط و عوامل اثرگذار بر رواناب و نيز ضرورت مطالعات تفضيلي و ارزيابي
تغييرات مکاني و زماني در اين خصوص داللت دارد .بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف
تحليل تغييرات زماني و مکاني رواناب با استفاده از شاخصهاي تغييرپذيري دبي در
برخي از حوضههاي آبخيز استان اردبيل انجام شده است .همچنين در خصوص نوآوري
پژوهش حاضر ،قابل ذکر است که استفاده از شاخصهاي تنوع و تغييرپذيري تغييرات
دبي در تحقيقات داخل کشور محدود ميباشد.
مواد و روش
 -موقعيت جغرافيايي منطقهي مورد مطالعه

براي انجام اين پژوهش 33 ،حوضهي آبخيز واقع در استان اردبيل انتخاب گرديد .استان
اردبيل با مساحت  71309کيلومترمربع و در محدودهي مختصات جغرافيايي  91درجه
و  40دقيقه تا  93درجه و  43دقيقه عرض شمالي و  41درجه و  95دقيقه تا  42درجه
1- Bastia and Equeenuddin
2- Alfred et al.,
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و  00دقيقه طول شرقي در شمالغرب کشور ايران قرار دارد .در شکل ( )7موقعيت
منطقهي مورد مطالعه ارائه شده است .در اين تحقيق از داده دبي ماهانه 33
رودخانههاي منتخب (در دورهي آماري  ،)7912-7923که از رودخانههاي مهم استان
استفاده شد (شرکت آب منطقهاي استان اردبيل) .رودخانهها از رشته کوههاي سبالن
سرچشمه گرفته و به درياي خزر ميريزد.

شکل ( )1موقعيت ايستگاههاي هيدرومتري مورد مطالعه در استان اردبيل

ـ روش
در اين تحقيق ،براي محاسبه تغييرپذيري دبي ماهانه جريان از شاخصهاي تغييرپذيري
رواناب استفاده شده است که در ادامه توضيحات مربوط به هريک از آنها ارائه شده است.
شاخصهاي تغييرپذيري رواناب
 -1شاخص شانون :اين شاخص در دسته شاخصهاي ابزار چيرگي بوده و نسبت به ديگر
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شاخصها ،توزيع و پراکندگي بهتري دارد .شاخص شانون به صورت رابطهي ()7
محاسبه ميشود (برونيکوفسکي و وب:)31 :7331 ،
∑

رابطهي ()7

که در رابطهي ( di ،)7نسبت دبي ماهانه (از تقسيم مقادير دبي ماهانه در هر ايستگاه
هيدرومتري بر حاصلجمع مقادير دبي در هر سال بهدست ميآيد) و  Sتعداد ماههاي
سال را نشان ميدهد.
 -2شاخص بريلويين :اساس کار اين شاخص ،تجزيه و تحليل کامل بر طبق نمونهگيري
غيرتصادفي است که اين شاخص به صورت رابطهي ( )3است (برونيکوفسکي و وب،
:)31 :7331
رابطهي ()3

∑

که در رابطهي ( ni ،)9دبي ماهانه و  Nمجموع دبي ساالنه در هر ايستگاه هيدرومتري را
نشان ميدهد.
 -3شاخص سيمپسون :اين شاخص يک ابزار رياضي است که تنوع گونهها را در يک
جامعه توصيف ميکند .رابطهي مورد استفاده در محاسبهي شاخص سيمپسون در زير
ارائه شده است که (رابطهي  di )9نشاندهندهي دبي ماهانه است (برونيکوفسکي و وب،
:)31 :7331
رابطهي ()9

∑

 -4شاخص مکاينتاش :اين شاخص مستقل از تعداد اندازه کالسهاي نمونههاي مورد
مطالعه است .شاخص مذکور به صورت رابطهي ( )4محاسبه ميشود (برونيکوفسکي و
وب:)31 :7331 ،
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که در آن N ،مجموع دبي ساالنه در هر ايستگاه هيدرومتري و  niدبي هر ماه را نشان
ميدهد .توزيع شاخص مکاينتاش وابسته به مقدار کل دبي است.
 -5شاخص برگر–پارکر :يک ابزار ارزيابي چيرگي است ،که با رابطهي ( )0محاسبه
ميشود (برونيکوفسکي و وب:)31 :7331 ،
رابطهي ()0
 -6شاخص تغييرپذيري دبي ) :(DVIاين شاخص در ارزيابي آب ورودي به حوضه و نيز
درک وضعيت وجود تضاد در خصوص منابع آبي است .اين شاخص براساس رابطهي ()1
محاسبه ميشود (آنباژاگان و جوديباسو:)713 :3571 ،7
رابطهي ()6
که در آن D ،دبي در يک ايستگاه Dm ،ميانگين دبي ساالنه و  Qانحراف معيار سالهاي
دورهي آماري ميباشد.
 -7شاخص تغييرپذيري :اين شاخص تغييرات دبي از سالي به سال ديگر (رابطهي  )1را
نشان ميدهد (ادارهي هواشناسي استراليا:)3
رابطهي ()1
که در آن 90D ،همان  35درصد دبي در  73ماه 75 ،10D ،درصد دبي در  73ماه و
 05 ،50Dدرصد دبي در  73ماه از سال است.
 -8شاخص ناهنجاري دبي ) :(DAIاين شاخص توسط ون روي ( )7310توسعه داده شد
1- Anbazhagan & Jothibasu
2- Australian Bureau of Meteorology
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که نحوهي محاسبهي آن بر اساس روابط ( )2و ( )3است (کيساکا 7و همکاران:)3570 ،
رابطهي ()2
رابطهي ()3
که در رابطهي ( MRF ،)3متوسط کل دبي MH10 ،ميانگين  75مقدار بزرگ دبي در طول
دورهي آماري ML10 ،ميانگين  75مقدار کوچک دبي در طول دورهي آماري و RF
ميانگين دبي ساالنه است.
پس از محاسبهي شاخصهاي مذکور ،تغييرات مکاني آنها در سطح منطقهي مورد
مطالعه با روش وزندهي عکس فاصله در محيط  ArcGIS 10.1درونيابي گرديد .در
ادامهي همبستگي بين شاخص هاي تغييرپذيري دبي مورد مطالعه در تحقيق حاضر و
پارامترهاي مساحت ،دبي روزانه ،دبي پايه ،مرتع ضعيف ،متوسط و خوب ،کاربريهاي
جنگل و زراعت ،تراکم زهکشي ،طول آبراهه ،ارتفاع از سطح دريا ،بارش و شيب در
نرمافزار  SPSSمورد بررسي قرار گرفت .همچنين در اين راستا ،نمودار سه متغيره جهت
بررسي تغييرات زماني شاخص هاي مذکور در ارتباط با تغييرات دبي جريان در منطقهي
مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  Surferرسم گرديد و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .در ادامه همبستگي ميان شاخصهاي تغييرپذيري دبي و با استفاده از تحليل
همبستگي و استفاده از نرمافزار  Rمورد آزمون قرار گرفت.
در پژوهش حاضر زمينهي تصادفي بهوسيلهي نمودارهاي پراکنش از دو متغير زمان
و دبي مشخص ميشود و مقادير به دست آمده مربوط به بزرگي و اهميت مقادير
شاخصهاي تغييرپذيري دبي ميباشد .در اين روش با استفاده از دو متغير مستقل،
نمودار پراکنش رسم گرديده است و مقادير سومين متغير ،به هر نقطهي پراکنش متصل
1- Kisaka
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ميشود (مصطفيزاده و همکاران7934 ،؛ صادقي و مصطفيزاده3571 ،؛ آلتونکايناک و
همکاران 392 ،3559 ،و سن.)3552 ،7
بحث و نتايج
با استفاده از شاخصهاي سيمپسون ،شانون ،بريلويين ،مکاينتاش ،برگر-پارکر ،شاخص
تغييرپذيري دبي ،شاخص ناهمساني دبي و شاخص تغييرپذيري ساالنه دبي ،تغييرات
دبي در  33حوضهي آبخيز استان اردبيل برآورد شد .جدول ( )7نشاندهندهي مقادير
متوسط شاخصهاي تغييرپذيري دبي در ايستگاههاي مورد مطالعه ميباشد.
با توجه به جدول ( ،)7بيشترين مقدار شاخصهاي شانون ،بريلويين ،سيمپسون،
مکاينتاش ،برگر -پارکر Index of Variability ،DAI Negative ،DAI Positive ،و ،DVI
بهترتيب مربوط به ايستگاههاي ايريل ،اکبر داود ،ويالدرق ،گيالنده ،نيرچاي ،اکبر داود،
گيالنده ،نيرچاي و سوال ميباشد .همچنين کمترين مقدار شاخصها بهترتيب مربوط به
ايستگاههاي دوستبيگلو ،دوستبيگلو ،ساميان ،احمدکندي ،شمسآباد ،اربابکندي ،ارباب
کندي ،کوزه تپراقي و عموقين ميباشد .همچنين براساس نتايج همبستگي پيرسون ميتوان
گفت که ،بين شاخص ناهمسان دبي مثبت و ارتفاع متوسط با  sig=0.02همبستگي
معنيدار وجود دارد .همچنين همبستگي بين شاخص ناهمسان دبي منفي و مرتع فقير
با  sig=0.03معنيدار است .شاخص برگر -پارکر با پارامترهاي شاخص جريان پايه ،مرتع
فقير و بارش با مقدار  sigبه ترتيب  0.02 ،0.05و  0.03همبستگي معنيدار وجود دارد.
همبستگي بين شاخص  Index of Variabilityو مرتع فقير با  sig=0.02معنيدار است.
نقشهي تغييرات مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي مطابق شکل ( )3ارائه شده
است و  0طبقه براي تهيهي نقشهي دامنهي تغييرات مقادير شاخصها مشخص گرديد.
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جدول ( )1مقادير متوسط شاخصهاي تغييرپذيري در ايستگاههاي هيدرومتري
شانون

بريلويين

سيمپسون

مکاينتاش

برگر -پارکر

DAI
Positive

DAI Negative

Index of
Variability

سوال

5/21

300/23

5/14

-7/77

-9/74

5/50

5/534

-1/14

5/72

احمدکندي
ارباب کندي
اکبر داود

7/51
7/51
5/31

909/77
5/23
147/39

5/13
5/01
5/10

-3/49
5/19
7/53

-3/70
-3/05
-3/15

-3/12
-77/1
2/35

-7/13
-39
-2/35

-0/93
-4/15
-4/37

-5/3
-5/14
-5/41

حوضهي
آبخيز

DVI

نير چاي
دوستبيگلو
پل الماس
پل سلطاني
درود
ساميان
شمس آباد
کوزه تپراقي
گيالنده
هير

5/30
-3/57
5/35
5/23
5/27
5/31
5/21
5/29
-5/51
5/37

5/43
-5/43
-5/73
77/17
09/53
3/49
371/14
174/11
44/20
790/14

5/3
5/93
5/21
5/43
5/23
5/34
5/19
5/91
5/04
5/21

5/34
5/13
5/27
5/33
7/37
5/1
5/31
7/71
3/53
7/51

-5/21
-7/23
-7/42
-7/13
-3/01
-3/49
-9/10
-9/13
-3/17
-7/09

-9/1
5/590
2/31
-7/19
9/39
5/35
5/54
-5/550
5/42
-5/97

5
5/590
3/90
-7/24
9/19
5/39
5/507
-5/551
5/15
-5/93

-7/91
-9/70
-7/31
-3/27
-1/45
-4/47
-1/13
-3/72
-9/07
-3/13

-5/31
-5/52
-5/77
-5/97
5
5
5
-5/54
5
-5/52

شاخص

االديزگه

5/21

703/02

5/11

7/14

-9/53

-3/72

-3/71

-1/17

-5/03

ايريل
باروق
عموقين
ننهکران
فيروزآباد
نمين
ويالدرق
حداقل
حداکثر
ميانگين

7/77
5/24
5/21
5/25
5/11
5/29
5/34
-3/57
7/77
5/19
21

777/21
312/33
732/13
037
7/45
400/93
429/92
-5/43
147/39
353/27
751

5/31
5/13
5/04
5/13
5/41
5/12
5/37
5/31
5/37
5/13
93

5/19
-7/79
7/43
5/19
5/13
7/33
-7/03
-3/49
3/53
5/1
730

-3/25
-9/71
-3/11
-9/57
-3/9
-3/20
-5/33
-9/10
-5/21
-3/44
-97

-5/12
-7/17
-0/74
-3/91
-9/97
-5/11
-3/32
-77/1
2/31
-5/14
-011

-5/32
-7/11
-4/19
-3/95
-3/22
-5/33
-3/30
-39
3/90
-7/2
-972

-0/11
-1/01
-1/31
-2/51
-0/23
-1/79
-7/05
-3/72
-7/91
-0/79
-49

-5/93
-5/92
-5/2
-5/42
-5/00
-5/97
-5/04
-5/2
5/72
-5/31
-31

)CV (%
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الف) تغييرات مکاني شاخص شانون

ب) تغييرات مکاني شاخص سيمپسون

ج) تغييرات مکاني شاخص برگر-پارکر

د) تغييرات مکاني شاخص مکاينتاش

شکل ( )2شاخصهای تغییرات مکانی

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه...

ه) تغييرات مکاني Ri Index of Vaability

و) تغييرات مکاني شاخص DVI

ز) تغييرات مکاني شاخص DAI Positive

ح) تغییرات مکانی شاخص DAI Negative

ادامهي شکل ()2
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با توجه به شکل ( ،)3شاخص هاي مختلف ،ارزيابي متفاوتي از تغييرپذيري دبي ارائه
ميدهند ،که به ماهيت متفاوت شاخصها مربوط ميشود .شاخصهاي برگر-پارکر،
 Index of Variabilityو  ،DVIمناطق مشابهي را تحت عنوان مناطق تغييرپذير از نظر
دبي مشخص کردهاند .در ادامه نمودارهاي سه متغيره براي ارتباط مقادير تغييرات زماني
شاخصهاي تغييرپذيري دبي از سالهاي  7912-7923تهيه شد.

الف) تغييرات زماني شاخص شانون

ب) تغييرات زماني شاخص سيمپسون

ج) تغييرات زماني برگر -پارکر

د) تغييرات زماني شاخص مکاينتاش

شکل ( )3تغييرات زماني شاخصها

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه...

ه) تغييرات زماني Index of Variability

و) تغييرات زماني شاخص DVI

ز) تغييرات زماني شاخص DAI+

ح) تغييرات زماني شاخص DAI-
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ادامهي شکل ()3

با توجه به نتايج نمودارهاي شکل ( )9ميتوان گفت که در شاخصهاي شانون،
سيمپسون ،برگر-پارکر ،مکاينتاش و  ،DVIدر دبيهاي پايين ميزان تغييرپذيري
شاخصها بيشتر است ولي در دبيهاي باالتر اين ميزان تغييرپذيري کمتر ميباشد .در
شاخص  ،Index of Variabilityروند تغييرپذيري در دبيهاي مختلف بهصورت متناوب
است .همچنين در شاخصهاي  DAI+و  DAI-در دبيهاي پايين ميزان تغييرپذيري
بيشتر است .در مجموع در تعدادي از شاخصها مقادير تغييرپذيري جريان کاهش پيدا
کرده است ،که ميتوان اثر آن را با حذف نوسانات طبيعي رودخانهها در اثر احداث سدها
و نيز بهرهبرداري هاي انساني مرتبط دانست .بر اساس اطالعات ارائه شده در شکل (،)4
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نمودار پراکندگي نقاط به همراه هيستوگرام فراواني مقادير شاخصها ،ضريب همبستگي
و سطوح معنيداري بين مقادير شاخصها ارائه شده است.
با توجه به شکل ( )4بين شاخص بريلويين و  Index of Variabilityهمبستگي
معکوس وجود دارد ،به اين معني که با افزايش يک شاخص ،شاخص دوم کاهش
مييابد .مقادير شاخص برگر-پارکر و  Index of Variabilityهمبستگي مستقيم دارند.
همچنين بين شاخصهاي  DAI Positiveو  DAI Negativeهم همبستگي مستقيم
وجود دارد و ارتباط بين  DAI Negativeو  DVIهمبستگي مستقيم ميباشد .همچنين
شکل ( )0نشاندهندهي تأثير احداث سدهاي يامچي و سبالن در دورههاي قبل از
احداث سد ( )7912-7929و بعد از احداث سد ( )7924-7923ميباشد.
براساس نتايج شکل ( 0الف-ح) ميتوان گفت که ،مقدار شاخص تغييرپذيري دبي در
سه ايستگاه هيدرومتري پل الماس ،ساميان و دوستبيگلو در دورهي بعد از احداث سد
نسبت به دورهي قبل از احداث سد روند کاهشي داشته است .همچنين مقادير شاخص
سيمپسون در ايستگاههاي دوستبيگلو و ساميان نسبت به دو ايستگاه ديگر روند
کاهشي داشته است و بيشتر به سمت منفي سوق پيدا ميکند ولي شاخص مکاينتاش
نتايج متفاوتي را ارائه ميدهد ،بهطوريکه تقريبأ در هر چهار ايستگاه تحت تأثير سد
مقدار اين شاخص حالت صعـودي را نشان ميدهد .شاخصهاي  DAI Positiveو DAI
 Negativeالگويي مشابه را در ايستگاهها ارائه ميدهند و تقريبأ نتايج آنها در راستاي
شاخص تغييرپذيري دبي ( )DVIميباشد که مؤيد نتايج همبستگي مربوط به شاخصها
در شکل ( )4ميباشد .شاخص برگر -پارکر نيز بهمانند شاخص شانون داراي الگوي
خاصي نبوده و مقادير آن در دورههاي زماني مختلف داراي نوسانات بيشتري است و در
نهايت شاخص بريلويين نيز مانند شاخص مکاينتاش نتايج متفاوتي را نسبت به
شاخصهاي ديگر ارائه ميدهد که نشان از افزايش مقادير اين شاخص در دورههاي بعد
از احداث سد ميباشد.

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه...

شکل ( )4نتايج همبستگي شاخصهاي تغييرپذيري دبي در ايستگاههاي مورد مطالعه
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الف) DVI

ب) شانون

ج) سيمپسون

د) مکاينتاش

ه) DAI Positive

و) DAI Negative

ز) برگر -پارکر

ح) بريلويين

شکل( )5تأثير احداث سد بر شاخصهاي تغييرپذيري جريان

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه...
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نتيجهگيري
در مناطق باالدست ميزان تغييرپذيري جريان رودخانهها نسبت به مناطق پاييندست
بيشتر است که با شرايط طبيعي جريان رودخانه و سرعت عکسالعمل هيدرولوژيک در
مناطق باالدست مرتبط است ،در حالي که در بخشهاي پاييندست ،در اثر بهرهبرداري
و نيز احداث سدهاي يامچي و سبالن ،رژيم رودخانه و ايستگاههاي واقع بر روي رودخانه
اصلي (ايستگاههاي ساميان و اربابکندي) از حالت طبيعي خارج شده و تغييرات آن
توسط اثر تنظيمي سد تعديل شده است ،بهطوريکه براساس نتايج مربوط به بررسي
تغييرات زماني شاخصها در دورههاي قبل و بعد از احداث سد ميتوان گفت که مقادير
شاخصهاي تغييرپذيري دبي ( ،)DVIسيمپسون DAI Positive ،و  ،DAI Negativeدر
دورههاي بعد از احداث سد نسبت به دورهي قبل از احداث سد حالت کاهشي دارد که
با نتايج باستيا و اکونودين ( )3571در يک راستا است .از طرفي براساس نتايج بهدست
آمده از درونيابيهاي شاخصهاي تغييرپذيري دبي ميتوان گفت که ،شاخص شانون در
دستهي ابزار نظريهي اطالعات نتايج متفاوتي با شاخصهاي دسته چيرگي ارائه داده
است که با مطالعه برونيکوفسکي و وب ( )7331در يک راستا بوده و همچنين بيشتر
شاخصها نشان دادند که ميزان تغييرپذيري در دبيهاي پايين نسبت به دبيهاي باال
بيشتر است .عالوه بر اين ،تحليل نتايج نشان ميدهد که در دورههاي زماني اخير ميزان
تغييرپذيري جريان بر اساس اکثر شاخصها کاهش پيدا کرده است ،البته تعيين علت
کاهش تغييرپذيري ناشي از تغييرات اقليمي و يا فعاليتهاي انساني نيازمند مطالعات
بيش تري است .در مجموع ،بر اساس تغييرات در رژيم بارش و نيز ايجاد آشفتگي در
جريان رودخانهها توسط عوامل انساني ،انتظار ميرفت که تغييرپذيريها نيز افزايش
يابد ،در حالي که نتايج بيانگر کاهش تغييرپذيري بوده است .در اين راستا ميتوان گفت
که رفتار جريان در رودخانهها به شدت توسط فعاليتهاي انساني تغيير پيدا کرده و اين
تغييرات در جهت حذف تغييرات رژيم جريان بوده است .ارزيابي تغييرپذيري جريان
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رودخانهاي ،امکان تعيين و مقايسهي درجهي آشفتگي جريان رودخانه و مقايسهي
خصوصيات رژيم جريان رودخانههاي متفاوت را فراهم مينمايد .عدم وجود شاخصهايي
با امکان در نظر گرفتن همهي عوامل موثر بر تغييرپذيري جريان به صورت جامع از
محدوديتهاي تحقيق حاضر است که ميتواند در تحقيقات آتي با لحاظ پارامترهاي
موثر بر تغييرات زماني و مکاني مدنظر قرار گيرد .با توجه به اينکه تغييرات دبي بيشتر
مت أثر از تغيير بارش و دما و يا تغيير در کاربري اراضي ،بهرهبرداريهاي انساني است ،لذا
پيشنهاد مي گردد که در مطالعات آتي تغييرات زماني و مکاني دبي جريان براساس
تغييرات پارامترهاي مذکور مورد بررسي قرار گيرد.

ارزيابي تغييرات زماني و مکاني شاخصهاي تغييرپذيري دبي جريان رودخانه...
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