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 چكيده 

هاي هاي فسيلي، موجب افزايش گازرويه سوختهاي تكنولوژي، استفاده بيهاي اخير با افزايش جمعيت و پيشرفتدر سال
زمين و به تبع آن تغييرات ها در جو منجر به افزايش متوسط دماي كره اي در جو شده است. افزايش غلظت اين گازگلخانه

هايي اين امر چالشكه نمايد شود. تغيير شرايط اقليمي بر الگوي بارش  تاثير گذارده و ميزان رواناب را متحول مياقليمي مي
محاسبه  رواناب، مقدار  كشورشرق بوجود خواهد آورد. بنابراين با توجه به محدوديت منابع آبي در  سطوح آبگير باراندر حوضه 

آب  انتقالتواند مبنايي براي سياست گذاري در جهت پيشگيري از شرايط بحراني در مديريت آتي مي كاشمر شده براي منطقه
هاي آينده را كشاورزي و در نتيجه امنيت غذايي نسلشرب وتواند امنيت باشد. مديريت منابع آبي موجود در هر دوره، مي

رواناب آب و مطالعات هيدرولوژيكي، تعيين دقيق و صحيح مقدار  انتقال هايستمطراحي ظرفيت سي يكي از اركانتامين كرد. 
 1986هاي اقليمي از سال ، در ابتدا دادهروانابباشد. در اين مطالعه سعي شده است به منظور دستيابي به مي حاصله از باران

با انجام روند يابي با استفاده از روش ايستگاه سينوپتيك مورد آزمون همگني، كيفيت سنجي قرار گرفت. سپس  2005تا 
معادله  بدست آمد و با استفاده از آن ساليانه در طول دوره آماري جمع بارش كوروليشن كندال، شيب منحني تغييرات پارامتر

بدست آمد. نتايج نشان داد كه  رواناب ، كتاينپيش بيني شد و با استفاده از روش  2020سال  در بارش، ون خطييرگرس
 است. ميزان فعلي % 56حدود در  2020تا  2005در دوره  كاشمررواناب حوضه آبريز يزان م

  كاشمر، رواناب ، كندال، پيش بينيتغيير اقليمواژگان كليدي : 
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 مقدمه و بيان مساله

بلند مدت از تغيير اقليم عبارت است از تغييرات رفتار آب و هوايي يك منطقه نسبت به رفتاري كه در طول يك افق زماني 
). به بيان ديگر، تغيير اقليم، معادل 1384، اطالعات مشاهده يا ثبت شده در آن منطقه مورد انتظار است (كاراموز و عراقي نژاد

تواند گرمتر يا سردتر شود و مقادير اقليم مي تغييرات معني دار آماري براي متوسط وضع آب و هوا در يك دوره طوالني است.
 ).1379تواند افزايش و يا كاهش يابد (خليلي، يا برف مي ساالنه بارندگي

هاي آماري است كه به طور گسترده براي ارزيابي ترين روشاقليم، تحليل روند از جمله مهم تبه منظور دستيابي به تغييرا
ان رودخانه در نقاط هاي مشاهداتي بارش و جريهاي زماني هيدرولوژيكي مانند سرياثرات بالقوه تغيير اقليم بر روي سري

) و ماورر و استوارت 2000)، داگالس و همكاران (1990مختلف جهان توسط محققين استفاده شده است. لتنماير و گان (
نيك  اند.هاي اقليمي را در اياالت متحده مطالعه كرده) روند2005و همكاران ( سنهاي جريان رودخانه و بر) روند2007(

هاي هواشناسي و آب هاي بارش، دماي هوا و دبي رودخانه ايستگاههاي موجود در دادهوند) ر1387قوجك و يارمحمدي(
 واقع در حوضه گرگانرود را مورد بررسي قرار دادند. سنجي نهار خوران

شود كه به تدريج وارد منابع آب زير زميني دشت ميبخشي از سيالب ورودي وارد  فصلي كاشمربه هنگام طغيان رودخانه 
 گرديده است. در حال حاضر اين مخازندر گذشته از اين آب ذخيره شده به هنگام كم آبي براي كشاورزان استفاده مي د.شومي

از آنجاييكه و روستاي منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.  بردسكنو  كاشمر و كشاورزي جهت تامين آب شرب زير زميني
دهد. وجود چنين منابع آب شيريني در منطقه بسيار خير و تعرق زيادي رخ ميبوده و تب پايينسطح آب زير زميني در منطقه 

نمايد. در صورت عدم مديريت و برنامه ريزي خشك جنوب شرقي ايران، موضوع پژوهش را بيش از گذشته حائز اهميت مي
 خواهند شد. با بحران عظيم آبي روبرو بردسكنو  خليل آباد، كاشمرهاي پيش رو، سه شهرستان صحيح در سال

و دماي متوسط ساالنه متر ميلي 206شود با ميانگين بارش ساالنه كه معرف منطقه قلمداد مي كاشمرايستگاه هواشناسي 
ميليون متر  41.9آماري منطقه داراي رواناب  –هاي هيدروليژيكي است. با توجه به دادههمراه درجه سيليسيوس  17.7برابر با 

هاي آينده اين ميزان دچار تغيير شده و به روند آب رساني به ديگر مناطق تغيير اقليم در طول سالمكعب در سال است. كه با 
 اي صدمه وارد خواهد كرد.حوضه سطوح آبگير باراناكوسيستم و و همچنين 

 



 

 هامواد و روش

ستان به سه شهرستان مجزا باشد. پس از تقسيم اين شهر اين ايستگاه نماينده وضعيت بخش مياني استان خراسان رضوي مي
دهد. اين كشيدگي از شرق  غربي را پوشش مي -يعني كاشمر، خليل آباد و بردسكن، اين ايستگاه به تنها پهنه گسترده شرقي

به همين منظور براي دستيابي به وضعيت اين منبع آبي  شود.  تر شده و به منطقه كوير مركزي ايران نزديك مي به غرب خشك
زماني بارش در مقياس ساالنه با استفاده از آزمون ناپارامتري تعيين روند من  طقه به تعيين روند موجود در سريبا ارزش در من

 براي مطالعات تغيير اقليم پيشنهاد شده است، استفاده شده است.) WMOكندال كه توسط سازمان هواشناسي جهاني ( -

 

 كندال –آزمون من 

) بسط و توسعه يافت (سيرانو 1975( Kendall) ارائه و سپس توسط Mann )1945كندال ابتدا توسط   -آزمون من 
-هاي هيدرومتئورولوژيكي و هواشناسي بكار گرفته مياي در تحليل روند سري). اين روش بطور متداول و گسترده87، 1999

 ).228، 1994شود (لتن ماير و همكاران 
 مراحل محاسبه آماره اين آزمون به شرح زير است: 

 به شرح زير : Sالف) محاسبه اختالف بين تك تك مشاهدات با همديگر و اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر 

)1                   (                                                                              

ام سري مي باشند. تابع عالمت نيز به شرح زير قابل  kام و  jبه ترتيب داده هاي  و  تعداد مشاهدات سري، و  nكه 
 محاسبه است : 

)2      (                                                                   

 ب) محاسبه واريانس توسط يكي از روابط زير :

 :           اگر                                )       3(

                                           : )                                      اگر  4(

 tداده تكراري وجود دارد.  معرف تعداد سري هايي است كه در آن ها حداقل يك mتعداد داده هاي مشاهده اي و  nكه 
 هاي با ارزش يكسان مي باشد.نيز بيانگر فراواني داده

 به كمك يكي از روابط زير : Zج) استخراج آماره 

)5 (                                                                                                       



 ها، فرض صفر در صورتي پذيرفته مي شود كه رابطه زير برقرار باشد.                  يابي سري دادهدامنه جهت روند در يك آزمون دو

)6              (                                                                                                                  
 

آماره توزيع نرمال استاندارد در سطح معني دار  سطح معني داري است كه براي آزمون در نظر گرفته مي شود و  ه ك
اد استفاده شده است. در بررسي حاضر اين آزمون براي سطوح اعتم مي باشد كه با توجه به دو دامنه بودن آزمون از  
مثبت باشد روند سري داده ها صعودي و در صورت منفي بودن آن روند  Z% بكار گرفته شد. در صورتي كه آماره 99% و 95

 شود.نزولي در نظر گرفته مي

 

 )Cotaigneروش كتاين (

) Dجريان (از روش كتاين كه اساس كار آن بر مبناي ميزان كمبود  كاشمربه منظور برآورد ميزان رواناب در حوضه آبريز 
 :)1387(عليزاده،  باشنددر حوضه استوار است استفاده شده است. اجزاي اين روش بدين شرح مي

)7                         (                                                                                                

)8                     (                                                                                                     

)9  (                                                                                                                           

 Rكمبود جريان ساالنه (متر) و  Dدماي متوسط حوضه (سيليسيوس)،  Tبارندگي ساالنه حوضه (متر)،  pه در آن ك
 باشد.رواناب (متر) مي

، به منظور پيش بيني مقادير آينده به كار برده شده 10هاي آينده رابطه ها در سالبا فرض ثابت و خطي بودن روند
 است.

)10                      (                                                                                                   
 

ميانگين  bتعداد سال براي پيش بيني و  Nشيب روند تغييرات در بازه زماني،  aمقدار پيش بيني شده،  Xكه در اين رابطه 
 .باشدپارامتر در طول دوره آماري مي



 

 هاي تحقيقيافته

هاي ايستگاه با توجه به طول دوره آماري توسط آزمون ران تائيد شد، معني دار بودن اين آزمون تصادفي و همگن بودن داده
 مشاهده نمود. 1توان در جدول را به طور نمونه مي

با استفاده ميانگين كاشمرهاي باران ايستگاه  آزمون تصادفي بودن داده:  1جدول   

 Annual Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Spring Summer Fall Winter 

Number of 
Runs 11 6 8 9 9 9 7 5 5 5 7 11 10 11 7 14 10 

Za .115 -1.825 -.684 -.370 -.650 .000 -1.320 .000 -1.409 .000 .381 .000 -.048 .000 .381 1.149 .000 

Asymp. Sig. 
(2-tailed)a .909 .068 .494 .711 .516 1.000 .187 1.000 .159 1.000 .703 1.000 .962 1.000 .703 .251 1.000 

a. Mean                  
 

هاي زماني انتخاب شده در اين ايستگاه در پارامتر باران تصادفي است. پس از شود، تمامي بازههمانطور كه در جدول ديده مي
 .صورت گرفت  بارش كندال به منظور يافتن وجود يا عدم وجود روند در پارامتر آزمون ران، آزمون

 كندال –با روش من  كاشمرايستگاه  بارش ساليانهآزمون آزمون معني داري روند تغييرات :  2جدول 

   Annual Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Spring Summer Fall Winter 

  

Correlation 
Coefficient -.111 .287 -.246 -.100 -.111 .021 -.125 -.134 -.052 .118 -.065 .118 -.100 .011 -.050 -.095 -.111 

Sig. (2-tailed) .506 .086 .141 .552 .495 .897 .475 .465 .779 .527 .707 .473 .537 .948 .775 .559 .506 

N 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

همراه بود كه  0.111تغييرات ساالنه بارش در كاشمر با روند منفي به وضوح قابل رويت است،  2همانطور كه در جدول 
هاي جوي و برف در آخرين فصل  برابر با روند تغييرات فصل زمستان است، اين عامل نشان دهنده كاهش در ميزان بارشدقيقاً 

باشد، گرچه در بهار با افزايش كمي در مقدار باران همراه شد. روند  سال است. تغييرات در ديگر فصول منفي ولي ناچيز مي
هاي سال منفي  و در اكثر ماه 0.287فرق داشت، بطوريكه در ماه ژانويه مثبت  هاي متفاوت تغييرات ماهانه بارش نيز در ماه

هاي ژانويه، مي، سپتامبر و نوامبر روند مثبت و بقيه با كاهش نزوالت همراه بودند.  بود. اين تغييرات داراي نظم خاصي نبود. ماه
 ) صورت گرفت.10با استفاده از رابطه ( 2020ال ها، پيش بارش براي سها و ميانگين پارامترپس از بدست آمدن شيب روند

ميليون متر مكعب در سال رسيده كه در حدود  23.5به عدد  2020با استفاده از روش كتاين، رواناب حاصله در سال 
 سازد.% وضعيت فعلي رواناب رسيده است. اين امر وضعيت بحراني اين منطقه را بيش از گذشته آشكار مي56

 

 



 يريبحث و نتيجه گ

 با هاييمحيط در حتي محصوالت كشاورزي، محيط زيست و اكوسيستم توليد ساالنه تغييرپذيري عامل ترين مهم هوا و آب
المللي  بين هاي سياستگذاران عرصه و دانشمندان توجه مورد بسيار جهاني اقليم تغيير امروزه موضوع فناوري باالست. و عملكرد

 داد. خواهد افزايش را پيش بيني و برنامه ريزي آينده به مربوط قطعيت هوا، عدم و آب در تغييري هر زيرا است گرفته قرار
 براي هاي جامعبرنامه ارائه در تواندمي جاري هاينظام بر آن اثرات و فرايند اين وقوع چگونگي از آگاهي دليل همين به
بارش ژوهش با استفاده از رونديابي به پيش بيني پارامتر در اين پ .شود واقع مؤثر حاصله، مخاطرات برابر در يا آمادگي مقابله

زهك پرداخته شد. سپس اثرات احتمالي تغيير اقليم بر ميزان رواناب حاصله از بارش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله 
است. در اثر اين  دچار گرمايش جهاني شده و تغييراتي نيز در الگوي بارش رخ داده 2020نشان داد كه اين منطقه در سال 

سطوح عامل رواناب در مقايسه با دوره كنوني دچار تغيير شده و كاهش شديدي خواهد يافت. بنابراين مديريت صحيح آب در 
آبياري در كشاورزي و همچنين انتقال به منظور آب ميزان  در اي امري كامال ضروري بوده و بهينه سازيحوضه آبگير باران

 طلبد.مصرف شرب ا مي
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Abstract 
 

In recent years, with population increases and technology advances, excessive use of fossil 
fuels has increased greenhouse gases in the atmosphere. Increased concentrations of these 
gases in the atmosphere leads to an increase in average global temperature and consequently 
the climate change. Thus, given the limited water resources in East of Iran, the amount of 
runoff can be calculated for the Kashmar basis for policy on the prevention of crisis situations 
in the future management of the water transfer. Management of water resources in each 
period can result in safe drinking; Agriculture and Food Security will provide future 
generations. One of the elements of design capacity transmission systems and hydrological 
studies to determine accurately the amount of rainfall runoff is obtained. This study is trying 
to achieve runoff, from climate data from 1986 to 2005 synoptic stations in the homogeneity 
test, quality assessment was. Then do the troubleshooting process using Kendall correlation, 
curve slope parameter changes during the annual rainfall data were obtained using the Linear 
Regression Equation, precipitation in 2020 was predicted using Cotaign, runoff from 
respectively. Results showed that in the period 2005 to 2020, runoff catchment is about 56% 
of current level. 
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