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آسﯿبپذیﺮيآبخﯿز،بﺮ

واژگﺎنکلﯿدي:

مقدمه 
8

آسیبپذیری آبخیز با درنظرگرفتن شرایط طبیعی (عوامل و تنشهای طبیعی) و شرایط انسانی (عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
و تنشهای انسانی) ،مخاطرات ،حساسیت ،و قدرت سازگاری حوزة آبخیز را دربر میگیرد (حقندری و همکاران.)8031 ،
تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری فرایندی برای تعریف ،شناسایی ،و طبقهبندی تهدیدات بالقوة آسیبپذیری است (اریکسن،
 .)9331از آنجا که تغییرات محیط زیستی و اقلیمی ،سالمت (حزباوی و همکاران ،)9381 ،یکپارچگی (عالیی و همکاران،
 ،)8031و عملکرد (الردی و همکاران )9389 ،اکوسیستمها را تحتتأثیر قرار میدهد ،مسئلة اصلی در محدودة نگرانیهای
منطقهای و ملی درنظر گرفته میشود (اریکسن .)9331 ،استفادة علمی از «آسیبپذیری» ریشه در مطالعات جغرافیایی و
خطرهای طبیعی دارد ،اما این اصطالح در حال حاضر یک مفهوم کلیدی در زمینههای مختلف مطالعاتی مانند محیط زیست،
سالمت عمومی ،فقر و توسعه ،تأمین معیشت ،قحطی ،علم پایداری ،تغییر زمین ،و تأثیرات آبوهوایی و سازگاری تلقی
 نویسندة مسئول ،تلفن33811316339 :

Email: z.hazbavi@uma.ac.ir
1. Watershed Vulnerability
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میشود (اوبرین و همکاران9336 ،؛ استارک .)9332 ،ارزیابی اثر تغییر اقلیم و آسیبپذیری اهداف متفاوت در چرخة سیاست
داشته و در طی زمان توسعه یافته است؛ بهنحویکه ارزیابی اثر تغییر اقلیم با هدف پیشرفت علم و افزایش آگاهی انجام
میگیرد؛ درحالیکه ارزیابی آسیبپذیری برای شناسایی و اولویتبندی بخشها و مناطق مختلف بهمنظور ارزیابی دقیقتر و
نیز شناسایی نیازهای اقدامات مدیریتی سازگار انجام میگیرد (فاصل و کلین9331 ،؛ فاصل و همکاران.)9381 ،
آسیبپذیری اقلیمی 8هستة اصلی استراتژیهای مدیریت سازگار محسوب میشود و تابعی از حساسیت اقلیمی ،9در معرض
محرک اقلیمی بودن ،0و ظرفیت سازگار 6است (د شربینین و همکاران.)9332 ،
بیشتر نقاط جهان ،بهویژه کشورهای در حال توسعه ،بهشدت تحتتأثیر تغییرات اقلیمی در قالب افزایش سطح دریا،
گرمشدن کرة زمین ،اختالل در دسترسی به آب ،و وقوع طوفانها قرار گرفتهاند (اددجی و همکاران9386 ،؛ تیبوران جر و
همکاران .)9383 ،تجربیات کسبشده در برنامهریزی و مدیریت ناکارآمد یا ناپایدار حوضههای آبخیز نشان میدهد که
چگونه عدم درک زیرسامانههای آبخیز به بالیای محیط زیستی و نیز مشکالت اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سالمت انسان
منجر شده است (میرچی و همکاران9388 ،؛ ارکوسا و همکاران9382 ،؛ زارعی و همکاران8032 ،؛  .)8031مطالعات متعددی
در زمینة ارزیابی آسیبپذیری اقلیمی در اکوسیستمهای گوناگون انجام گرفته است .طبق گزارش هیئت بینالدول تغییرات
اقلیمی ( 2)IPCCآسیبپذیری از طریق سه مفهوم اصلی بررسی میشود :در مرحلة اول ،نمایاندن اندازه در معرض خطر
بودن؛ مرحلة دوم ،حساسیت یک سیستم ،به این معنا که وضعیت معیشت بهوسیلة یک شوک و خطر تحتتأثیر قرار
میگیرد؛ و مرحلة سوم ،ظرفیت انطباقی یا سازگاری از یک سیستم برای مقابله یا تنظیم اثرهای منفی از یک تنش (احسن و
وارنر .)9386 ،در همین راستا ،تیبوران جر و همکاران ( )9383به بررسی توسعه و استفاده از یک شاخص آسیبپذیری محیط
زیست جغرافیایی بر اساس تغییرات آبوهوایی در یک حوزة آبخیز فیلیپین پرداختند .ایشان از مدلی با نام شاخص
آسیبپذیری محیطی -منطقهای مبتنی بر تغییرات جغرافیایی برای اکوسیستمها و حوضههای آبخیز یا بهاختصار
 1GeoREVIEWبرای ارزیابی آسیبپذیری استفاده کردند .نتایج بیانگر این بود که از خروجی روش بهکار برده شده
میتوان بهعنوان یک ورودی مهم و بنیادی برای توسعة یک چارچوب جامع و یکپارچه برای راهحلهای کاهش و تطبیق
تغییرات اقلیمی استفاده کرد .همچنین ،روی و همکاران ( )9381به ارزیابی آسیبپذیری حوضههای آبخیز ایاالت متحدة
1

امریکا نسبت به تغییرات آبوهوایی بر اساس شبکة عصبی مصنوعی ( 2)ANNو روند تحلیلی سلسلهمراتبی ()AHP

پرداختند .نتایج نشان داد که در مواجهه با تغییرات آبوهوایی ،رودخانة میسیسیپی 3در ایاالت متحدة امریکا بیشترین
آسیبپذیری را در سناریوی  B2و کمترین آن را در سناریوی  A2دارد .ساتیان و همکاران ( )9381نیز به تجزیه و تحلیل
حساسیت یک شاخص آسیبپذیری اقلیمی در یکی از برنامههای توسعة آبخیز هند پرداختند .نتایج نشان داد که تفاوتهای
قابلمالحظهای در ابعاد آسیبپذیری ظهور و حساسیت 83وجود دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که «استراتژیهای

1. Climate Vulnerability
2. Climate Sensitivity
3. Exposure to Climate Driver
4. Adaptive Capacity
5. Intergovernmental Panel on Climate Change
)6. Geospatial based Regional Environmental Vulnerability Index for Ecosystems and Watersheds (GeoREVIEW
7. Artificial Neural Networks
8. Analytical Hierarchy Process
9. Mississippi
10. Exposure and Sensitivity
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معیشتی» 8و «شبکة ارتباطی -اجتماعی» 9بیشترین حساسیت را نسبت به آسیبپذیری دارند و اهتمام سازمانهای اجرایی
به این دو متغیر مزبور در راستای بهبود برنامههای توسعة آبخیز را مورد تأکید قرار میدهد .اخیراً محمد و همکاران ()9383
به سیاستهای جهانی محیط زیستی و توسعة سازمان ملل متحد در زمینة آسیبپذیری مربوط به یک بررسی اصولی و
بنیادی پرداختهاند .نتایج نشان داد که در شاخص خطر جهانی آبوهوا ( 0)GCRIدر سال  ،9381کشور بنگالدش فقط 3/01
درصد گازهای گلخانهای از کل انتشار جهانی گازهای گلخانهای را به خود اختصاص داده است .کشورهایی مانند بنگالدش،
مالدیو ،لسوتو ،و توووال نسبتاً انتشار گازهای گلخانهای اندکی دارند ،اما بیشتر در معرض تأثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی در
درازمدت قرار دارند .علت این امر بیبهرهبودن از کمک جامعة جهانی و عدم تأمین برنامههای خود برای مقابله با تغییرات
آبوهوایی است و بنابراین بیشتر در معرض اثرهای محیط زیستی قرار میگیرند.
در ایران نیز حجازیزاده و همکاران ( )8036به محاسبة شاخص آسیبپذیری اقلیمی مبتنی بر مدل ضربی -نمایی
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استان سیستان و بلوچستان پرداختند .نتایج نشان داد هرچند ظرفیت سازگاری استان نسبت به قبل بیشتر شده ،اما بهدلیل
افزایش مواجهه و حساسیت اقلیمی ،میزان آسیبپذیری  81/0درصد باالتر رفته است .مساحت محدودههای خیلی زیاد
آسیبپذیر از  22/2درصد به  833درصد کل استان افزایش یافته که بیانگر گسترش فضایی آسیبپذیری است.
محمدخانی و جمالی ( )8036به ارزیابی میزان آسیبپذیری ایران در مواجهه با تغییر اقلیم پرداختند .در مطالعة ایشان از
شاخص آسیبپذیری اقلیمی ( 2)CVIاستفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که استانهای همدان
و البرز بیشترین میزان آسیبپذیری و به تبع آن کمترین قدرت سازگاری با تغییرات اقلیمی را نسبت به سایر استانها دارا
هستند .از سوی دیگر ،استانهای خوزستان و تهران بهدلیل منابع آب غنی ،نرخ باسوادی ،و صنعت از نظر تولید ناخالص
داخلی ( )GDPکمترین میزان آسیبپذیری نسبی را دارند .میرحسینی و همکاران ( )9381به تغییر کاربری اراضی
بهعنوان یک تهدید مؤثر بر کیفیت آبهای سطحی و یک رویکرد ارزیابی آسیبپذیری در حوزة آبخیز زنجانرود واقع در
مرکز ایران پرداختند .در این پژوهش از  89شاخص کیفیت آب در طول دورة آماری 91ساله ،تصاویر ماهوارهای،
نقشههای کاربری اراضی ،و شاخص تنوع زیستی شانون ( 1)SDHIاستفاده شده است .تجزیه و تحلیل آماری نشان داده
است که رابطة معنیداری بین نُه مورد از دادههای کیفیت و دبی جریان در حوزة آبخیز مطالعاتی و در طول دورة مطالعه
وجود دارد .با توجه به نتایج حاصله ،تبدیل مراتع فقیر به زمینهای کشاورزی بارزترین تغییر کاربری زمین در منطقة
مطالعاتی در طول دورة  8312تا  9380بوده است .بهطور کلی ،شهرنشینی ،مراتع فقیر ،و کشاورزی تحت آبیاری بهعنوان
سه کاربری تأثیرگذار در آسیبپذیری منطقة مورد مطالعه و با تأکید بر افت کیفیت آب شناسایی شدند.یاوری و همکاران
( )8031به تحلیل فضایی آسیبپذیری زیستاقلیمی شهر کرمانشاه در مواجهه با مخاطرة اقلیمی موج گرم پرداختند.
نتایج نشان داد که شش منطقه از شهر کرمانشاه با مساحتی برابر  0329هکتار یک هستة گرمایی بحرانی را تشکیل
دادهاند .میانگین دمای روزانة این هستة داغ طی شش روز موج گرم کمتر از  01درجة سانتیگراد نبوده ،درحالیکه
میانگین دمای بیشینة این بخش از شهر برابر  62درجة سانتیگراد بود .تحلیل ماتریس متقاطع بیانگر آن بود که بر اساس
آمار سرشماری سال  29 ،8032درصد از جمعیت کل شهر کرمانشاه ،یعنی  639912نفر ،در محدودة هستة بحرانی قرار
1. Livelihood Strategies
2. Social Network
3. Global Climate Risk Index
4. Multiplicative-Exponential Model
)5. Climate Vulnerability Index (CVI
6. Shanon’s Diversity Index
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گرفته و تراکم جمعیتی در این هستة داغ برابر  813نفر در هکتار بود که دو برابر تراکم متوسط شهر کرمانشاه است66 .
درصد از جمعیت دو طبقة جمعیتی که آسیبپذیری بسیار زیادی در برابر امواج گرم ،تنشهای گرمایی ،و گرمازدگی دارند،
یعنی خردساالن (ردة سنّی زیر  83سال) و کهنساالن (ردة سنّی باالی  13سال) ( 33130نفر) در این هستة جمعیتی قرار
دارند .برآورد و تخمین میزان آسیبپذیری و به تبع آن آمادگی سامانة حوزة آبخیز در مواجهه با این تغییرات از مسائل
مهم مرتبط با نوسانات اقلیمی است .بهمنظور توسعة استراتژی برای انطباق با این تغییرات جهانی ،در نخستین گام الزم
است که ارزیابی صحیحی از آسیبپذیری انجام گیرد (محمدخانی و جمالی .)8036 ،با ارزیابی آسیببپذیری حوزة آبخیز
میتوان به شناسایی مناطق آسیبپذیر و تصمیمگیری بهمنظور حفاظت از حوضه و دستیابی به توسعة پایدار کمک کرد.
با توجه به مقولههای فوقالذکر ،میتوان جمعبندی کرد که ،بهرغم اهمیت مطالعات آسیبپذیری اقلیمی حوضههای
آبخیز ،مطالعات کافی در این زمینه بهویژه در داخل کشور برای تبیین الگوهای جامع مدیریتی مشاهده نمیشود .بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آسیبپذیری اقلیمی آبخیز بهطور خاص در حوزة آبخیز سامیان در استان اردبیل انجام شد.

موادوروشﻫﺎ 

منطقةموردمطﺎلﻌه

منطقة مورد مطالعه شامل حوزة آبخیز سامیان واقع در استان اردبیل است که جزو مجموعه حوضههای رودخانة ارس است و
مساحتی معادل با  6902کیلومتر مربع دارد .بر اساس تحلیل آمار دورة زمانی  8030-8011و از طریق میانگین وزنی
مشخص شد که حوزة آبخیز سامیان دارای متوسط بارش و دما بهترتیب برابر با  089/92میلیمتر و  1/9درجة سانتیگراد و
نیز دارای  92زیرحوضه است .شهرستان اردبیل ،مرکز استان اردبیل ،در مرکز حوزة آبخیز سامیان واقع شده و شهرستانهای
نمین ،نیر ،و سرعین بخشی از حوزة آبخیز را تشکیل میدهند (مهری و همکاران .)8031 ،مختصات جغرافیایی محدودة
مطالعاتی بین ˝ 62˚ 69´ 33تا ˝ 61˚ 91´ 33طول شرقی و ˝  02˚ 63´33تا ˝  01˚ 93´33عرض شمالی قرار دارد (شکل
 .)8بخشهای مرکزی حوضه از واحدهای اراضی دشتهای دامنهای تشکیل شده است که عمدة فعالیتهای کشاورزی
استان اردبیل در این بخش متمرکز است .ارتفاع بلندترین نقطه (قلة کوه سبالن) نسبت به سطح دریا برابر  6211متر و
ارتفاع پستترین نقطه واقع در محدودة پل سامیان برابر  8933متر است (افخمی و نصیری صالح.)8036 ،

موقﻌﯿتمنطقهوایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه 

ﺷک  9
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پذیﺮيزیﺮحوزه

آسﯿب
مقﺎیسة

دادهﻫﺎيمورداستفﺎده 

در این پژوهش از دادههای ماهانة بارش ،دما ،و حداکثر سرعت باد ایستگاههای موجود در منطقه (شکل  )8در یک دورة
آماری 92ساله ( )8030-8011استفاده شده است .جدول  8نشاندهندة برخی از مشخصات ایستگاههای منتخب در سطح
استان اردبیل و حوزة آبخیز سامیان با هدف تعیین مؤلفههای تغییرات اقلیمی مؤثر در ارزیابی آسیبپذیری اقلیمی است.
برای رفع خألهای دادههای یک ایستگاه اندازهگیری معموالً از روشهای آماری و با کمکگرفتن از دادههای
ایستگاههای مجاور با تشابه هیدرولوژیکی ،اقلیمی ،و فیزیوگرافی نسبتاً یکسان استفاده میشود .در این پژوهش بازسازی
دادههای میانگین بارش ماهانه با بررسی میزان همبستگی میان دادههای ایستگاه ناقص و کامل و روش رگرسیون خطی
برای  81ایستگاه مورد مطالعه در خصوص بارندگی واقع در محدودة حوزة آبخیز سامیان در دورة آماری 92ساله صورت
گرفته است (مهدوی8011 ،؛ نقدی و همکاران.)8013 ،
ﺷدهدرتﻌﯿﯿرمقﺎدیﺮﺷﺎخصﻫﺎيتﻐﯿﯿﺮاتاقلﯿﻤﯽدرحوزةآبخﯿزسﺎمﯿﺎن


ﻫﺎيمطﺎلﻌه

مشخصﺎتایستگﺎه
ﺟدول 9

ردیف

نﺎ ایستگﺎه

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

نوعایستگﺎه

ارتفﺎعازسطحدریﺎ(متﺮ) 

8
9
0
6
2
1
2
1
3
83
88
89
80
86
82
81

پل الماس
آبیبیگلو
آتشگاه
آالدیزگه
اردبیل
بقرآباد
سرعین
شمسآباد
سامیان
نیر
نمین
کوزهتپراقی
گیالنده
هیر
الی
نئور

61-88-21
61-00-93
61-30-83
61-02-81
61-82-39
61-00-38
61-36-83
61-86-21
61-86-62
61-38-83
61-91-30
61-99-39
61-98-23
61-03-91
62-26-92
61-00-69

01-33-83
01-81-26
01-89-21
01-82-30
01-80-28
68-82-38
01-33-83
01-33-88
01-99-93
01-39-83
01-96-28
01-32-83
01-81-68
01-36-26
01-31-22
01-33-62

بارانسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
بارانسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی

8613
8061
8221
8063
8012
8213
8139
8206
8911
8190
8632
8639
8068
8236
9301
9230

ﻫﺎيآسﯿبپذیﺮياقلﯿﻤﯽ 


ﺷﺎخص

برای اجرای پژوهش حاضر از تغییرات مکانی مؤلفههای اقلیمیـ شامل هفت شاخص میزان بارش فصل مرطوب ،بارش
فصل خشک ،دمای دورة سرد ،دمای دورة گرم ،حداکثر سرعت باد ،و ارتفاع از سطح دریاـ بر اساس رویکرد ارائهشده
توسط تیبوران جر و همکاران ( )9383و شاخص بارش استانداردشده ( 8)SPIبرای ارزیابی آسیبپذیری زیرحوزههای
آبخیز سامیان استفاده شد (جدول  .)9پس از محاسبة مقادیر شاخصها ،برای تعیین آستانههای مناسب هر کدام از
شاخصهای آسیبپذیری اقلیمی از نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ( 9)K-Sاستفاده شد (تیبوران جر و همکاران،
1. Standardized Precipitation Index
2. Kolmogorov–Smirnov test
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 .)9383بدینصورت که در صورت نرمالبودن دادههای مربوط به محاسبة هر شاخص ،از آستانههای پیشنهادی آزمون
 K-Sاستفاده شد .در صورت غیرنرمالبودن دادهها ،تبدیل داده انجام گرفت .سپس ،آزمون  K-Sمجدداً آزمون شد و پس
از تأیید نرمالبودن دادهها به تعیین آستانهها اقدام شد .قابل ذکر است که در مقالة حاضر برای ارائة نمایش واقعی از
مقادیر شاخصها ،در نقشهها و جدولها دادههای واقعی ارائه شدهاند .در خصوص شاخص  SPIپس از محاسبه ،شدت
خشکسالی بر اساس جدول  0بررسی شد.
مؤلفهﻫﺎياقلﯿﻤﯽ 

ﺷﺎخصﻫﺎيتﻐﯿﯿﺮات

خالصهايازخصوصﯿﺎتونحوةمحﺎسﺒة

ﺟدول 5
(اقتﺒﺎسازتﯿﺒورانﺟﺮوﻫﻤکﺎران5595،بﺎاعﻤﺎلتﻐﯿﯿﺮاتﺟزئﯽ) 

ﺷﺎخص

واحد

( )Indicator

( )Unit

فصل خشک

میلیمتر

فصل مرطوب

میلیمتر

دورة سرد

سانتیگراد

دورة گرم

سانتیگراد

حداکثر سرعت
باد

کیلومتر بر
ساعت

ارتفاع از سطح
دریا

متر

تهیة نقشة مدل رقومی ارتفاع با مقیاس  8:92333و
قدرت تفکیک  92متر در نرمافزار ArcGIS 10.6

SPI

بدون واحد

کاربرد نرمافزار  DIP8بر اساس دادههای بارندگی
ماهانه

نحوةمحﺎسﺒه 
شاخص مذکور از طریق محاسبة میانگین بارندگی
ساالنه (میلیمتر) طی پنج سال گذشته با  93درصد
کمتر از میانگین طوالنیمدت ماهانة  92سال
محاسبه شد.
بر اساس تعیین میانگین بارندگی ساالنه (میلیمتر)
طی پنج سال گذشته با  93درصد باالتر از میانگین
طوالنیمدت ماهانة  92سال محاسبه شد.
با تعیین میانگین دمای ساالنه (سانتیگراد) طی پنج
سال گذشته با  93درجة سانتیگراد کمتر از متوسط
ماهانه حداکثر دادة موجود محاسبه شد.
با تعیین میانگین دمای ساالنه (سانتیگراد) طی پنج
سال گذشته با  93درجة سانتیگراد باالتر از متوسط
ماهانه حداکثر دادة موجود محاسبه شد.
از روی محاسبة میانگین سرعت باد ساالنه بیش از
 83سال گذشته با  93درصد باالتر از میانگین
حداکثر سرعت باد ماهانة 92ساله تعیین شد.

مالحظﺎت 
این شاخص آسیبپذیری اکوسیستم به خشکسالی و
سایر مشکالت مرتبط با آب را توصیف میکند.
این شاخص نشاندهندة خطر سیل و اثرهای طوفان و
در نتیجه اختالل اقلیمی و هیدرولوژیکی اکوسیستم
است.
این شاخص مربوط به تنش دماست.
این شاخص میزان تنش وارده به رشد ،پوشش
گیاهی ،و تنوع زیستی را نشان میدهد.
این شاخص میزان تأثیرگذاری موجهای طوفانی،
گسترش آتش ،و آسیب به جنگل را نشان میدهد.
بیانگر وضعیت جغرافیایی یک منطقه است و نیز از
عوامل مؤثر بر تغییرات دما و بارش و سایر مؤلفههای
اقلیمی است .این شاخص تأثیر قابل توجهی در انواع
اکوسیستمها دارد و میتواند با سیل ،اختالل انسان ،و
بهرهبرداری از منابع طبیعی نیز مرتبط باشد.
شاخص  SPIبرای اندازهگیری کمبود بارندگی از
منابع مختلف است .در هر منطقه بر اساس آمار
بلندمدت و برای دورة موردنظر محاسبه میشود.
نمایهای از وضعیت خشکی حوزة آبخیز سامیان است.

)1. Drought Indices Package (DIP
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پذیﺮيزیﺮحوزه

آسﯿب
مقﺎیسة
مککﯽ9وﻫﻤکﺎران )9119،
خشکسﺎلﯽوتﺮسﺎلﯽدرﺷﺎخص (SPI

ﻃﺒقهبنديﺷدت
ﺟدول  9
مقﺎدیﺮﺷﺎخصSPI

 -3/33تا 3/33
 -8/63تا -8
 -8/2تا -8/33

≥ -9

خشکسﺎلﯽ

ﻃﺒقﺎت
تقریباً نرمال
نسبتاً خشک
خیلیخشک
فراخشک

در ادامه ،کلیة مقادیر شاخصهای آسیبپذیری اقلیمی بهجز شاخص حداکثر سرعت باد در سطح حوزة آبخیز سامیان
با استفاده از روش معکوس وزنی فاصله ( 9)IDWدر محیط  ArcGIS 10.6پهنهبندی شد (اسالمی و همکاران.)8032 ،
ذکر این نکته الزم است که بهسبب محدودبودن ایستگاهها واریوگرام رسمشده توسط روش میانیابی کریجینگ 0دارای
ضریب تبیین پایین بودند و روش مناسبی برای پهنهبندی درنظر گرفته نشد که در تطابق با تحقیق انجامشده توسط
حمزهنژاد و همکاران ( )8032برای همین منطقة مطالعاتی بوده است .همچنین ،برای پهنهبندی شاخص حداکثر سرعت
باد ،روش  IDWنتایج مناسبی نشان نداد و به همین دلیل از روش تیسن ،6که جواب بهتری در تطابق با دادههای واقعی
و شناخت نسبی به منطقه ارائه داد ،استفاده شد .همچنین ،برای تعیین میزان آسیبپذیری اقلیمی ،نخست هر شاخص
مطالعاتی مزبور بین مقیاس یک تا پنج به شرح جدول  6دستهبندی شد .سپس ،آسیبپذیری کلی حوزة آبخیز با محاسبة
نقطة آسیبپذیری کلی آن ( 2)OVPبر اساس رابطة  8تعیین شد.
بپذیﺮي (تﯿﺒورانﺟﺮوﻫﻤکﺎران )5595،
ﻃﺒقهبنديودستهبنديآسﯿ 
ﺟدول  8

آسﯿبپذیﺮيکلﯽ( )OVP

نقطة
<12
12-23
23-22
22-63
>63

ﻃﺒقهبنديکلﯽ

آسیبپذیری خیلی زیاد
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیر
در خطر
برگشتپذیر

مقﯿﺎس 
2
6
0
9
8

()8
در این رابطه n ،تعداد کل شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی Si ،مقیاس iمین شاخص ،و  Smaxحداکثر مقیاس در
روش مورد استفاده است.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

نتایج اصلی حاصل از ارزیابی تغییرپذیری شاخصهای آسیبپذیری اقلیمی در زیرحوزههای آبخیز سامیان در جدول 2
آمده است.
1. McKee
)2. Inverse Distance Weighting (IDW
3. Kriging
4. Thiessen
)5. Overall Vulnerability Point (OVP

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،5تﺎبستﺎن9911
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ﺷﺎخص
ﺟدول 2مقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿر

زیﺮحوضه 
فصل خشک
فصل مرطوب
دورة سرد
دورة گرم
حداکثر سرعت باد
ارتفاع از سطح دریا
SPI

 99

 98

9

5

86/63 72/06 67/06 65/89 73/32 67/98 69/66 64/17 64/41 63/85 62/99 61/32

79/95

77/61

220/40 213 205/41 196/24 206/29 200/55 195/64 151/08 132/08 130/83 139/12 161/04

993/76
3/12
82/18
61/20
9329
3/3386

909/00
3/03
86/20
21/32
9231
3/3388

8/32 8/18
81/11 81/28
21/61 21/61
8219 8231
3/3391 3/3391

9

9/32
81/31
21/61
8138

8

9/30
81/3
21/61
8212

3/3391 3/3391

2

2

2

4

1

 95  99  95

8/02 3/26 -3/98 -9/61 -2/12 -3/11 3/2 8/13
81/89 82/16 82/6 86/63 80/30 86/18 82/8 81/11
61/20 61/20 61/20 68/09 06/9 68/31 22/92 21/61
8216 8100 8169 8139 9868 8119 8622 8663
3/3393 3/3396 3/3399 3/3322 3/3888 3/3399 3/3389 3/3396

واحدهای شاخصها در جدول  9ارائه شده است.
ﻫﺎيآسﯿبپذیﺮياقلﯿﻤﯽدرزیﺮحوزهﻫﺎيآبخﯿزسﺎمﯿﺎن


ﺷﺎخص
ادامهﺟدول 2مقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿر

زیﺮحوضه
فصل خشک
فصل مرطوب
دورة سرد
دورة گرم
حداکثر سرعت باد
ارتفاع از سطح
دریا
SPI

92

92

92

94

91

75/25

68/43

79/09

72/35

55/19

239/93

3/32
82/28
16/31

191/23 233/30 251/13

926/33
3/12 3/21 3/18 3/2
82/12 82/29 82/22 82/10
02/90 19/63 10/19 28/28

8380 8366 9831

9838

55
5133/
184/11
3/30
82/32
63/31

8091 8091

59

55

48/05

56/65

170/23 170/93

3/99 8/39
82/22 82/31
03/21 62/66
8091

59

58

59/47 57/74

52

52

52

63/02

52/41

49/21

167/83 228/18

813/32 811/30
3/32 8/31 -3/63 8/30
81/91 81/8 82/68 82/2
01/90 21/01 63/06 18/03

8163 8231 8091 8022

831/33
8/82
81/08
60/81

8288 8230

3/3386 3/3399 3/3382 3/3308 3/3398 3/3392 3/3308 3/3392 3/3390 3/3388 3/3331 3/3331 3/3388

واحدهای شاخصها در جدول  9ارائه شده است.

ﺷﺎخصﻓص خشک 

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار شاخص آسیبپذیری اقلیمی در حوزة آبخیز سامیان بر
اساس شاخص فصل خشک بهترتیب برابر با  12/01و  3/13میلیمتر است .آزمون  K-Sبرای شاخص فصل خشک
نرمالبودن توزیع را با استفاده از دادههای خام نشان داد ( .)P-value<3/32نقشة شاخص فصل خشک در سطح
زیرحوضههای آبخیز سامیان در شکل  9نشان داده شده است.

ﺷﺎخصﻓص خشکدرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن

ﺷک  5نقشة
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آسﯿب
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ﺷﺎخصﻓص مﺮﻃوب 

با توجه به جدول  ،2میانگین و انحراف معیار شاخص آسیبپذیری اقلیمی در حوزة آبخیز سامیان بر اساس شاخص فصل مرطوب
بهترتیب برابر با  836/11و  06/39میلیمتر است .آزمون  K-Sتوزیع نرمال را برای شاخص فصل مرطوب با استفاده از دادههای
خام نشان داد ( .)P-value<3/32شکل  0نقشة شاخص فصل مرطوب در زیرحوزههای آبخیز سامیان را نشان میدهد.

ﺷﺎخصﻓص مﺮﻃوبدرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن

ﺷک  9نقشة

ﺷﺎخصدورةسﺮد 

با توجه به نتایج حاصله در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار آسیبپذیری اقلیمی در حوزة آبخیز سامیان بر اساس
شاخص دورة سرد بهترتیب برابر با  3/28و  8/22سانتیگراد است .شکل  6نقشة شاخص دورة سرد در زیرحوزههای آبخیز
سامیان است.

ﺷﺎخصدورةسﺮددرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن

ﺷک  8نقشة
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ﺷﺎخصدورةگﺮ 

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،2میانگین و انحراف معیار دورة گرم بهترتیب برابر با  82/28و  3/10سانتیگراد است.
آزمون  K-Sبرای شاخص دورة گرم نرمالبودن توزیع را با استفاده از دادههای خام نشان داد ( .)P-value<3/32شکل 2
نقشة شاخص دورة گرم در زیرحوزههای آبخیز سامیان را نشان میدهد .

ﺷﺎخصدورةگﺮ درسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن

ﺷک  2نقشة

ﺷﺎخصحداکثﺮسﺮعتبﺎد 

برای محاسبه و پهنهبندی شاخص حداکثر سرعت باد از روش درون یابی تیسن استفاده شده است که نتایج در جدول  2و
شکل  1نشان داده شده است .میانگین و انحراف معیار حداکثر سرعت باد بهترتیب برابر با  22/11و  82/90کیلومتر بر
ساعت است .شاخص حداکثر سرعت باد با استفاده از تبدیل داده بهوسیلة لگاریتم طبیعی دارای توزیع نرمال شد.

ﺷک

 2نقشةﺷﺎخصحداکثﺮسﺮعتبﺎددرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن 
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ﺷﺎخصارتفﺎعازسطحدریﺎ 

شاخص ارتفاع از سطح دریا بیانگر وضعیت جغرافیایی یک منطقه است و نیز از عوامل مؤثر بر تغییرات دما و بارش و
سایر مؤلفههای اقلیمی بهشمار میرود .همانطورکه در شکل  2نشان داده شده ،حوزة آبخیز سامیان دارای حداکثر ارتفاع
از سطح دریا  6233متر و حداقل ارتفاع  8991متر است .آزمون  K-Sبرای شاخص ارتفاع از سطح دریا نرمالبودن توزیع
را با استفاده از دادههای خام نشان داد ( .)P-value<3/32نتایج این شاخص در جدول  2ارائه شده است و شکل  1نقشة
شاخص ارتفاع از سطح دریا در زیرحوزههای آبخیز سامیان را نمایش میدهد.

ﺷک  2نقشةمدلرقومﯽارتفﺎع()DEMحوزةآبخﯿزسﺎمﯿﺎن 

ﺷک  4نقشةﺷﺎخصارتفﺎعازسطحدریﺎدرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن

ﺷﺎخصبﺎرشاستﺎنداردﺷده( )SPI

در این مطالعه ،با استفاده از آمار 92سالة دادههای بارندگی ( )8030-8011در  81ایستگاه حوزة آبخیز سامیان و با
بهکارگیری روش  SPIاقدام به محاسبة شدت خشکسالی در منطقة مورد بررسی شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده
است .شاخص  SPIبا استفاده از تبدیل داده بهوسیلة لگاریتم طبیعی دارای توزیع نرمال شد .نتایج مندرج در شکل  3برای
پایش و بررسی خشکسالی در  81ایستگاه حوزة آبخیز سامیان در مقیاس زمانی 89ماهه نشان داده شده است.
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ﺷک  1نقشةمقﺎدیﺮSPIدرسطحزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن 

ﺷﺎخصآسﯿبپذیﺮيکلﯽ( )OVP


نقطة آسیبپذیری کلی

OVP

شاخص آسیبپذیری اقلیمی که شامل هفت شاخص است در شکل  83نشان داده شده

است .نقطة آسیبپذیری کلی حوزة آبخیز سامیان دارای حداقل مقدار  60و حداکثر  32است .در جدول  1مقیاسها و حد
آستانة هر یک از شاخصهای آسیبپذیری اقلیمی و در جدول  2مقادیر آسیبپذیری کلی ( )OVPارائه شده است.
ﻫﺮیکازﺷﺎخصﻫﺎيمؤلفةتﻐﯿﯿﺮاتاقلﯿﻤﯽ 

ﺟدول 2مقﯿﺎسوحدآستﺎنة
مقﯿﺎس 

9

5

درخطﺮ 
بﺮگشتپذیﺮ 

ﺷﺎخص 
812/33 -818/86
<818/86
فصل مرطوب
10/63-18/62
<18/62
فصل خشک
3/19-3/28
>8/80
دورة سرد
82/22-82/01
<82/01
دورة گرم
63/0-62/32
< 62/32
حداکثر سرعت باد
8162-8216
< 8216
ارتفاع از سطح دریا
3/3396-3/3392
< 3/3392
SPI
واحدهای شاخصها در جدول  9ارائه شده است.

9

8

2

آسﯿبپذیﺮ 

812/33 -818/86
12/01-10/63
3/28-3/93
82/28-82/22
20/29-63/0
8232-8162
3/3398-3/3396

آسﯿبپذیﺮيزیﺎد 

938/28-836/12
12/08-12/01
(3/93-)-3/89
82/11-82/28
22/30-20/29
8211-8232
3/3383-3/3398

آسﯿبپذیﺮيخﯿلﯽزیﺎد 

> 931/22
> 13/91
(> )-3/89
> 81/32
> 23/26
> 8193
> 3/3382

آسﯿبپذیﺮيکلﯽ()OVPدرزیﺮحوزهﻫﺎي()52-9آبخﯿزسﺎمﯿﺎن 

ﺷک  95مقﺎدیﺮنقطة
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آسﯿب
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آسﯿبپذیﺮيکلﯽ()OVP

ﺟدول 2مقﺎدیﺮمﯿﺎنگﯿر

زیرحوضه
OVP

زیرحوضه
OVP

8
63
82
11

9
61
81
11

0
28
82
11

6
63
81
10

2
26
83
26

1
11
93
02

2
10
98
08

1
11
99
22

3
13
90
61

83
13
96
02

88
26
92
13

89
22
91
63

80
28
92
28

86
10
-

بحث 
تغییرات روند بارندگی و دما تأثیر مستقیمی در شرایط حوزة آبخیز میگذارد و بیتوجهی به پیامدهای ناشی از تغییرات
اقلیمی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به منابع و محیط زیست وارد کند .نتایج شاخصهای آسیبپذیری اقلیمی
بیانگر ناهمگونی توزیع مکانی آنها در سطح  92زیرحوزة آبخیز سامیان بوده است؛ بهطوریکه حداکثر مقادیر مربوط به
فصل خشک (جدول  2و شکل  ،)9از بین  92زیرحوضه ،متعلق به زیرحوضة  89با مقدار  11/10میلیمتر و کمترین
مقدار آن متعلق به زیرحوضة  98با مقدار  61/32میلیمتر محاسبه شد .حوضههای واقع در بخشهای مرکزی دارای
کمترین میزان آسیبپذیری اقلیمی از لحاظ خشکسالیاند .بنابراین ،امنیت روانی برای این منطقه طبق نتایج بهدستآمده
حاکم است .درحالیکه آسیبپذیرترین حوضهها نسبت به شاخص دورة خشک در بخش جنوبی ،جنوب غربی ،و شمال
شرقی قرار گرفتهاند .این نشاندهندة این امر است که طی دورة آماری  8011تا  ،8030میانگین بارندگی ساالنه طی پنج
سال پایانی دوره ( )8030-8013در این مناطق دارای مقادیر  93درصد کمتر از میانگین طوالنیمدت ماهانة  92سال
بودهاند .این امر نشاندهندة این است که در صورت تداوم این امر ،بخش وسیعی از منطقه در معرض خشکسالی است .به
همین ترتیب ،نتایج این تحقیق اهمیت ثبت دادههای اقلیمی را برای همة ایستگاههای واقع در متن توجیه میکند و تأکید بر
سرمایهگذاری کنونی برای تجهیز ایستگاههای ثبت آمار بهمنظور پیشبینی دقیق آینده و جلوگیری از وقوع خطرهای
جبرانناپذیری در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی کشور است .در تطابق با نتایج تحقیق حاضر ،امینی و
همکاران ( )8031طی مطالعهای با هدف بررسی واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحتتأثیر
احداث سد در استان اردبیل ،وجود روند کاهشی بارش طی دورة مطالعاتی  8010تا  8039را تأیید کردند .همچنین ،در
بخشهای دارای آسیبپذیری کم نیز وجود روند افزایشی بارش را گزارش کردند .در عین حال ،این پژوهشگران وقوع
دورههای خشکسالی با تداومهای مختلف را برای مناطق تحتتأثیر احداث دو سد یامچی و سبالن مشاهده کردند؛
بهنحویکه تعداد رخداد خشکسالی در مناطق پاییندست نسبت به باالدست بیشتر بوده است .درحالیکه شدت
خشکسالی رفتاری متفاوت در مناطق باالدست و پاییندست سدهای مورد مطالعه داشته است .همچنین ،نتایج آنها
اثرهای مثبت سد در تنظیم دبی و رژیم هیدرولوژیکی را تأیید کرد .بنابراین ،نقش انسان در افزایش یا کاهش میزان
آسیبپذیری اکوسیستم حوزة آبخیز سامیان عالوه بر آسیبپذیری اقلیمی بااهمیت و درخور توجه است.
حداکثر مقادیر مربوط به شاخص فصل مرطوب (جدول  2و شکل  )0متعلق به زیرحوضة  81با مقدار 926/33
میلیمتر و کمترین مقدار آن متعلق به زیرحوضة  0با مقدار  803/10میلیمتر بهدست آمد .از جمله کاربردهای تعیین
دورههای مرطوب میتوان به تولید آب ،توصیف کمّی خشکسالی ،سیلخیزی ،و پیشبینی و ارزیابی وقوع سیلها اشاره
کرد .طبق نتایج بهدستآمده ،مشخص شد که حوضههای واقع در جنوب ،جنوب غربی ،و جنوب شرقی حوضه دارای
میزان آسیبپذیری بیشتری در برابر عوامل یاد شدهاند .مدیران و متخصصان امر میتوانند از این نتایج برای تحلیل نقاط
فرصت و تهدید در منطقه استفاده کنند .در صورت مدیریت درست منابع آب و نیز نزوالت جوی در منطقه میتوانند در
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تداو م حیات طبیعی نقش داشته باشند و در عین حال نتایج متذکر این امر است که در صورت عدم مدیریت و بیتوجهی
به پتانسیل این مناطق ،احتمال وقوع سیالب ،هدررفت منابع خاک و آب کشور ،و در نتیجه اختالل اقلیمی و
هیدرولوژیکی اکوسیستم بهسبب دریافت میزان بارش حداکثری در دورههای مرطوب سال وجود دارد .همچنین،
حوضههای واقع در شمال و بخشهایی از مرکز آبخیز تحتتأثیر حداقل میزان آسیبپذیری نسبت به تهدیدات مربوط به
دورة مرطوب سال هستند .قابل ذکر است که این بیانگر کسب اطمینان از این امر نیست که مدیریت یا راهکارهای
حفاظتی برای این مناطق اتخاذ نشود ،بلکه اینگونه میتوان بیان کرد که ،ضمن تأیید در اولویت قراردادن بخشهای
آسیبپذیرتر برای اقدامات حفاظتی ،در این بخش نیز برنامهریزی اصولی برای حفظ پتانسیل به شکل کنونی در بلندمدت
و جلوگیری از تخریب مناطق و آسیبپذیرنمودن آنها انجام پذیرد.
همچنین ،حداکثر مقدار شاخص دورة سرد (جدول  2و شکل  )6برای زیرحوضة  0با مقدار  9/32درجة سانتیگراد و
حداقل آن در زیرحوضة  1با مقدار  -2/12درجة سانتیگراد است .عالوه بر این ،برای دورة گرم (جدول  2و شکل ،)2
حداکثر مقدار مربوط به زیرحوضة  0با مقدار  81/31درجة سانتیگراد و حداقل مقدار برای زیرحوضة  1با مقدار 80/30
درجة سانتیگراد بهدست آمد .دو شاخص دورة سرد و گرم هر دو نشاندهندة وجود تنش دما هستند که در صورت پایین
یا باال بودن بیش از حد دما به میزان رشد پوشش گیاهی و تنوع زیستی آسیب وارد مینماید .در حوزة آبخیز سامیان
بخشهای شمال شرقی و جنوب غربی دارای کمترین میزان آسیبپذیری اقلیمی از لحاظ دورة سرد هستند؛ درحالیکه
آسیبپذیرترین حوضهها در بخش جنوب شرقی واقع شدهاند و بخشهای جنوب شرقی کمترین میزان آسیبپذیری از لحاظ
دورة گرم را داراست و بخشهای مرکزی و شمال شرقی بیشترین آسیبپذیری دورة گرم را دارند که نشاندهندة این امر
است که در بخشهای دارای آسیبپذیری زیاد بهترتیب میانگین دمای ساالنه طی پنج سال پایانی دوره ( )8030-8013در
این مناطق دارای مقادیر  93درصد کمتر یا باالتر از میانگین طوالنیمدت ماهانة حداکثر دادة موجود بودهاند .افزایش دمای
سطح زمین و تغییرات در الگوی بارندگی پدیدههای غالب در تغییر اقلیم است که این دو چرخة آب را تحتتأثیر قرار
میدهند .افزایش در تبخیر و تعرق بهدلیل افزایش دما انجام میگیرد و درنتیجة آن رطوبت خاک کاهش مییابد و از میزان
سبزینگی و پوشش گیاهی کاسته میشود .در تأیید نتایج پژوهش ،سون وکافاتوس ( )9332به بررسی فصلی رابطة پوشش
گیاهی با دمای سطح زمین پرداختند .نتایج آنها نشاندهندة ارتباط منفی قابل قبول بین میزان سبزینگی و دمای سطح
زمین در فصل گرم است .در عین حال ،نتایج متذکر این امر است که در صورت عدم مدیریت و بیتوجهی به پتانسیل این
مناطق ،عامل دما میتواند به پوشش گیاهی و تنوع زیستی آسیب برساند.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،حداکثر شاخص سرعت باد (جدول  2و شکل  )1مربوط به زیرحوضههای  ،6 ،0 ،9 ،8و
 2با مقدار  21/61کیلومتر بر ساعت و کمترین مقدار در زیرحوضة  1با مقدار عددی  06/93کیلومتر بر ساعت است .در
واقع ،از لحاظ شاخص حداکثر سرعت باد ،شمال شرقی حوزة آبخیز سامیان آسیبپذیرترین بخش است و بخشهای
مرکزی و جنوبی آن حداقل مقادیر آسیبپذیری را دارند .رضایی بنفشه درق و همکاران ( )8033روند تغییرات سرعت باد
در شمالغرب ایران را بررسی و گزارش کردند که روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه اردبیل در چهار فصل سال
افزایشی بوده است؛ بهنحویکه در فصل بهار و پاییز و نیز در مقیاس ساالنه دارای روند معنیدار در سطح اطمینان 32
درصد بوده است .همچنین ،آنها بیان کردند که ایستگاه اردبیل دارای بیشترین مقدار میانگین سرعت باد ( 2/6متر بر
ثانیه) نسبت به سایر ایستگاههای مورد مطالعه واقع در غرب کشور است .بهطور کلی ،نقشة آسیبپذیری اقلیمی بر اساس
شاخص سرعت باد در تحقیق حاضر نشان میدهد که بخشهای غربی و شمال غربی حوضه آسیبپذیری بیشتری
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نسبت به سایر زیرحوضهها دارند و در اولویت اول برای اتخاذ اقدامات مقابله با خطرهای طبیعیاند .همچنین ،میتوان
پیشنهاد کرد که در صورت مناسب بودن میزان تداوم سرعت باد در طول سال و در حد مجاز موردنیاز به احداث
توربینهای باد و تولید انرژی بادی از این مناطق استفاده کرد تا عالوه بر مهار خطر بتوان در رونق تولید ملی از پتانسیل
منطقه استفاده کرد.
بر اساس تحلیل نتایج بهدستآمده برای شاخص ارتفاع از سطح دریا (جدول  2و شکل  ،)2زیرحوضة  86با مقدار
 9231متر ارتفاع از سطح دریا دارای بیشترین و زیرحوضة  98با مقدار  8091متر دارای کمترین ارتفاع از سطح دریا است.
با افزایش ارتفاع ،غالباً میزان بارندگی افزایش مییابد و از حالت باران به برف تبدیل میشود .درجة حرارت نیز کاهش
مییابد و میزان تبخیر را پایین میآورد .بنابراین ،در شرایط بارندگی یکسان ،میزان تولید رسوب در حوضههایی که دارای
ارتفاع باالتریاند بیش از حوضههای پستتر خواهد بود .بنابراین ،میتوان اذعان کرد که حوضههای آبخیز واقع در
بخشهای غربی ،جنوبی ،و جنوب شرقی آسیبپذیرترین مناطق از لحاظ شاخص ارتفاعاند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از شاخص  ،SPIبهعنوان آخرین شاخص مورد بررسی در ارزیابی آسیبپذیری اقلیمی،
حوزة آبخیز سامیان در طبقة خشکسالی تقریباً نرمال قرار دارد و همچنین شدیدترین خشکسالی مربوط به زیرحوضة
 81و  82با مقدار ( 3/3331حداقل مقدار  )SPIو شدیدترین ترسالی مربوط به زیرحوضة  1با مقدار ( 3/3888حداکثر مقدار
 )SPIاست (جدول  2و شکل  .)1از این شاخص نیز بهسبب ماهیت متفاوت آن نسبت به شاخص فصل خشک و نیز ارائة
اطالعات بهتر از شدت خشکسالی استفاده شد .در همین راستا ،حمزهنژاد و همکاران ( )8032شدت خشکسالی را در
حوزة آبخیز قرهسو (که حوزة آبخیز سامیان بخشی از آن است) پهنهبندی کردند .نقشههای پهنهبندی  SPIنشان داد که
در سال مرطوب بیشترین درصد حوضه را نقاط نسبتاً مرطوب تشکیل داده و نقاط فرامرطوب در بخش جنوب شرقی
حوضه قرار دارند و در سال خشک بیشترین درصد حوضه را نقاط نزدیک نرمال تشکیل میدهند ،و نقاط فراخشک فقط
درصد کمی از مرکز حوضه را پوشش میدهند که با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وضعیت نرمال آبخیز از لحاظ شاخص
 SPIمطابقت دارد.
بهطور کلی ،بر اساس تلفیق کلیة شاخصهای مورد مطالعه ،از لحاظ نقطة آسیبپذیری کلی ( )OVPزیرحوضههای
 ،81 ،82و  82بهدلیل آسیبپذیری خیلی زیاد ارزیابی شدند (شکل  .)83با تحلیل مقایسهای شاخصهای مورد استفاده
مشخص شد که این حوضهها از لحاظ همة شاخصها بهجز شاخص دورة گرم و دورة سرد در دو طبقه با آسیبپذیری
خیلی زیاد و زیاد دستهبندی شدند .بنابراین ترکیب این شاخصها برای محاسبة نقطة آسیبپذیری کلی ( )OVPبه
قرارگرفتن این مناطق در دستة آسیبپذیری خیلی زیاد منجر شده است .همچنین ،زیرحوضههای  ،98 ،93و  ،96که
شامل بخشهایی از شمال و مرکز حوضهاند ،بهدلیل قرارگرفتن برخی از آنها در دشتهای نسبتاً هموار در طبقة
برگشتپذیر قرار دارند که از لحاظ کلیة شاخصهای مورد بررسی غالباً نیز در وضعیت مالیمتری از شدت آسیبپذیری
اقلیمی قرار گرفتهاند.
بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر میتواند در راستای کاهش یا مهار خطرهای تغییر اقلیم در حوزة آبخیز سامیان کاربرد
فوقالعادهای داشته باشد که با اظهارات سایر محققان برای حوضههای آبخیز مطالعاتی در کشورهای مختلف مطابقت
دارد (د شربین و همکاران9332 ،؛ تیبوران جر و همکاران9383 ،؛ روی و همکاران9381 ،؛ ساتیان و همکاران9381 ،؛
حمزهنژاد و همکاران8032 ،؛ زارعی و همکاران8032 ،؛  .)8031در تأیید نتایج پژوهش حاضر ،شاهید ( )9383در
بنگالدش به مدلسازی خشکی ،آسیبپذیری ،و خطر پرداخت و نتایج الگوی آسیبپذیری به خشکسالی را ارائه داد.
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بخش غربی بنگالدش نسبت به بخش جنوبی آن آسیبپذیرتر و همچنین بخش مرکزی آسیبپذیرتر از بخش شمالی
ارزیابی شد و باالترین آسیبپذیریها در مناطق شمالی و شمال غربی کشور متمرکز شده بود .همچنین ،تیبوران جر و
همکاران ( )9380نیز نشان دادند که حدود  13/2درصد از حوزة آبخیز دارای مقیاس آسیبپذیری  3/0به باالست .عالوه
بر این ،حدود  1/6درصد ( 830/6هکتار) از حوزة آبخیز مورد مطالعه دارای اولویت بسیار باال از لحاظ آسیبپذیری است.

نتﯿجهگﯿﺮي 

در این تحقیق سعی شد ،با رویکردی شاخصمحور ،آسیبپذیری اقلیمی حوزة آبخیز سامیان واقع در بخش مرکزی استان
اردبیل ارزیابی شود .نتایج مبتنی بر تحلیل هفت شاخص مهم اقلیمی و فیزیکی بیانگر این است که منطقه در اثر تغییر یا
نوسانات عوامل اقلیمی دچار آسیب شده است؛ بهطوریکه نقطة آسیبپذیری کلی ( )OVPدر حوزة آبخیز سامیان بین
 08تا  11قرار گرفته است و در پنج طبقه با درجات مختلف آسیبپذیری پهنهبندی شد .توزیع مکانی آسیبپذیری نشان
میدهد که بخش های غربی و جنوب غربی و بخش کوچکی از شمال شرقی حوضه دارای بیشترین آسیبپذیری
اقلیمیاند (شکل  )83و نیاز به درنظرگرفتن اقدامات مدیریتی و حفاظتی در برابر تهدیدات آینده و نیز جلوگیری از
برهمکنش آسیبپذیری اقلیمی با سایر ابعاد آسیبپذیری حوضة آبخیز است .در صورت انجامنیافتنِ اقدامات سازگاری با
این تأثیرات در حال حاضر ،مدیریت منطقه در آینده دشوارتر و پُرهزینهتر خواهد بود .با توجه به نوپابودن مفاهیم و کاربرد
روشهای ارزیابی آسیبپذیری در مقیاس حوضة آبخیز ،اجرای تحقیقهای گسترده و جامعتر در شرایط مختلف
آبوهوایی ،خاکی ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،و هیدرولوژی پیشنهاد میشود .نتایج تحقیق ،ضمن بیان اهمیت تأثیرات
تغییر اقلیم ،کاربرد آنها را در بهکارگیری مدیریت صحیح و سازگار با تغییرات اقلیمی در سیاستهای آتی مدیریت حوزة
آبخیز الزم و ضروری میداند .بنابراین ،از نتایج میتوان بیشتر بهعنوان ورودی برای توسعة یک چارچوب جامع و
یکپارچه برای راهحلهای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی استفاده کرد .همچنین ،برای ارائة نتیجهگیری جامع از
وضعیت آسیبپذیری حوزة آبخیز سامیان و نیز سایر حوضههای آبخیز کشور ،اهتمام نسبت به ثبت کلیة دادههای اقلیمی
استفادهشده در پژوهش حاضر در همة ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری پیشنهاد میشود تا بتوان پایش مناسب از
پتانسیل واقعی آبخیز داشت و نیز تصمیمگیری و برنامهریزی صحیحی بهعمل آورد.
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