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 یلیاردب محقق دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز ةدانشکد ،یزداریآبخ یمهندس ارشد  کارشناس -شیرین زارعی
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 یلیاردب محقق دانشگاه ،یعیطب منابع و یکشاورز ةدانشکد ،مدیریت آب ةو عضو پژوهشکد یعیطب منابع گروه دانشیار -زاده رئوف مصطفی
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چکیده
،شتد درایترراستتاانجتا استتاناردبیت درسامیانپذیرياقلیمیآبخیزآسیبارزیابیحاضرباهدفپژوهش

د اقدا شتهابهتعییرآستانهسپسومحاسبهزیرحوضه52درسطحفیزیکیواقلیمیمهمهايشاخصنخست

29/42تتا(59ة)زیرحوضت52/84ةمحتدوددرترتیتبومرطوببهفص خشکهايشاخصنتایجنشاندادکه

ةدورهايصشاخ، همچنیردنمتغیرمترمیلی(9ة)زیرحوض49/995(تا92ة)زیرحوض11/528و(95ة)زیرحوض

12/92(تتا4ة)زیرحوض59/99و(9ةزیرحوض)52/5(تا4ة)زیرحوض-42/2ةبیرمحدودترتیبوگر بهسرد

84/24(تتا4ةزیرحوضت)55/98ةبادبیرمحتدودسرعتحداکثرهاي شاخصندگرادسانتیةدرج(9ةزیرحوض)

(98ة)زیرحوض5212(تا59ة)زیرحوض9952 ةدود،ارتفاعازسطحدریابیرمحکیلومتربرساعت(9ةزیرحوض)

تأییدمجموع،ضمردر قرارگرفتندنیز(4ةزیرحوض)5999/5(تا92ةزیرحوض)5552/5ةمحدوددرSPIو،متر

هاشاخصهمةحاص ازتلفیقجنتایمطالعه،زمانیموردةپذیريدردورهايآسیبتغییرپذیريمکانیزیادشاخص

و،55،59هايزیادوزیرحوضهپذیريخیلیدارايآسیبواقعدرغرب92و،92،92هايزیرحوضهنشاندادکه

ةازلحتا نقطتپتذیربرگشتتةودرطبقتاندپذیريدارايکمتریرآسیبهاییازشمالومرکزواقعدربخش58

قراردارند (OVP)پذیريکلیآسیب



 تخریبزمیر،تغییراقلیمپذیري،گشتبرپذیريآبخیز،آسیب:کلیديواژگان

مقدمه
 ،های طبیعی( و شرایط انسانی )عوامل اقتصادی، اجتماعی با درنظرگرفتن شرایط طبیعی )عوامل و تنش 8آبخیز پذیری سیبآ

. (8031، و همکاران ندری حق) گیرد را دربر می حوزة آبخیز سازگاریقدرت و  ،مخاطرات، حساسیت ،های انسانی( و تنش

 )اریکسن، است پذیری آسیب ةبالقو تهدیدات بندی طبقه و ،شناسایی تعریف، برای ییندافر پذیری آسیب و ارزیابی تحلیل

)عالیی و همکاران،  پارچگی یک (،9381)حزباوی و همکاران،  سالمت ،اقلیمی و محیط زیستی تغییراتکه   از آنجا. (9331

 های نگرانی ةمحدود در اصلی ةمسئل دهد، ثیر قرار میأت را تحتها  کوسیستما (9389)الردی و همکاران،  عملکرد و ،(8031

ریشه در مطالعات جغرافیایی و  «پذیری آسیب»می از عل ةاستفاد (.9331 ،اریکسن) شود می گرفته درنظر ملی و ای منطقه

مطالعاتی مانند محیط زیست، های مختلف  در زمینه کلیدیال حاضر یک مفهوم طبیعی دارد، اما این اصطالح در ح هایخطر

تلقی وهوایی و سازگاری  ثیرات آبأمین معیشت، قحطی، علم پایداری، تغییر زمین، و تأسالمت عمومی، فقر و توسعه، ت

                                                           
 33811316339 :، تلفننویسندة مسئول z.hazbavi@uma.ac.irEmail:  

1. Watershed Vulnerability 
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سیاست  ةاهداف متفاوت در چرخ پذیری آسیب و اقلیمارزیابی اثر تغییر  .(9332استارک،  ؛9336و همکاران،  )اوبرین شود می

 انجامایش آگاهی پیشرفت علم و افز که ارزیابی اثر تغییر اقلیم با هدف نحوی به ؛زمان توسعه یافته است یداشته و در ط

و  تر ارزیابی دقیق منظور بهمختلف ها و مناطق  بندی بخش برای شناسایی و اولویت پذیری ارزیابی آسیب که درحالی ؛گیرد می

(. 9381فاصل و همکاران، ؛ 9331)فاصل و کلین،  گیرد می مانجانیز شناسایی نیازهای اقدامات مدیریتی سازگار 

، در معرض 9یتابعی از حساسیت اقلیم وشود  محسوب میسازگار مدیریت های   اصلی استراتژی ةهست 8اقلیمی پذیری آسیب

  (.9332و همکاران،  )د شربینین است 6و ظرفیت سازگار ،0محرک اقلیمی بودن

در قالب افزایش سطح دریا، تغییرات اقلیمی  ثیرأت شدت تحت بههای در حال توسعه،  ویژه کشور بهر نقاط جهان، بیشت

و  ن جربورایت؛ 9386و همکاران،  )اددجی اند قرار گرفتهها  و وقوع طوفان ،زمین، اختالل در دسترسی به آب ةشدن کر گرم

دهد که  آبخیز نشان می های حوضهاپایدار ریزی و مدیریت ناکارآمد یا ن شده در برنامه  تجربیات کسب .(9383، همکاران

های آبخیز به بالیای محیط زیستی و نیز مشکالت اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سالمت انسان  چگونه عدم درک زیرسامانه

مطالعات متعددی  (.8031؛ 8032؛ زارعی و همکاران، 9382 همکاران، و ارکوسا ؛9388 همکاران،و  یرچیم)شده است منجر 

 تغییرات الدول بین هیئت گزارشطبق  .گرفته است انجامهای گوناگون  اکوسیستم در پذیری اقلیمی ارزیابی آسیب ةنزمیدر 

 معرض خطر در  اندازه نمایاندن اول،  ةمرحل در :شود می بررسی اصلی مفهوم سه طریق از پذیری آسیب 2(IPCC) اقلیمی

 قرار تأثیر تحت خطر و یک شوک وسیلة به معیشت وضعیت که معنا این به سیستم، یک حساسیت دوم،  ةمرحل بودن؛

 و احسن) تنش یک از منفی هایاثر تنظیم یا مقابله برای سیستم یک از سازگاری یا انطباقی ظرفیت سوم،  ةمرحل و گیرد؛ می

پذیری محیط  آسیببه بررسی توسعه و استفاده از یک شاخص  (9383همکاران ) و جر بورانیت در همین راستا، (.9386ر، وارن

شاخص با نام فیلیپین پرداختند. ایشان از مدلی  حوزة آبخیزوهوایی در یک  اساس تغییرات آب زیست جغرافیایی بر

اختصار  های آبخیز یا به  ضهها و حو ای مبتنی بر تغییرات جغرافیایی برای اکوسیستم منطقه - پذیری محیطی آسیب

GeoREVIEW
شده   برده کار خروجی روش بهاز . نتایج بیانگر این بود که کردنداستفاده پذیری  برای ارزیابی آسیب 1

های کاهش و تطبیق  حل پارچه برای راه یک چارچوب جامع و یک ةعنوان یک ورودی مهم و بنیادی برای توسع توان به می

 ةایاالت متحد آبخیز های  هضپذیری حو آسیبارزیابی به ( 9381همکاران ) و یروهمچنین،  کرد.ستفاده اتغییرات اقلیمی 

 1(AHP)مراتبی  و روند تحلیلی سلسله 2(ANN) یمصنوع عصبی ةاساس شبک وهوایی بر نسبت به تغییرات آبامریکا 

کا بیشترین یمرا ةدر ایاالت متحد 3پی سی سی می ةوهوایی، رودخان  در مواجهه با تغییرات آبکه پرداختند. نتایج نشان داد 

به تجزیه و تحلیل نیز ( 9381و همکاران ) انیسات ارد.د A2  و کمترین آن را در سناریوی  B2ناریویپذیری را در س آسیب

های  نتایج نشان داد که تفاوت آبخیز هند پرداختند. ةهای توسع پذیری اقلیمی در یکی از برنامه حساسیت یک شاخص آسیب

های  استراتژی»نتایج نشان داد که  ،همچنین. ردوجود دا 83پذیری ظهور و حساسیت ای در ابعاد آسیب مالحظه قابل

                                                           
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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های اجرایی  پذیری دارند و اهتمام سازمان بیشترین حساسیت را نسبت به آسیب 9«اجتماعی - ارتباطی ةشبک»و  8«معیشتی

( 9383اران )و همک محمد اخیراً .دهد کید قرار میأت آبخیز را مورد ةهای توسع به این دو متغیر مزبور در راستای بهبود برنامه

مربوط به یک بررسی اصولی و  ریپذی آسیب ةزمینسازمان ملل متحد در  ةو توسع یزیست  های جهانی محیط سیاستبه 

 01/3فقط بنگالدش کشور ، 9381سال  در 0(GCRI) وهوا شاخص خطر جهانی آبدر اند. نتایج نشان داد که  پرداخته بنیادی

به خود اختصاص داده است. کشورهایی مانند بنگالدش، را ای  هانی گازهای گلخانهای از کل انتشار ج درصد گازهای گلخانه

ثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی در أدر معرض ت بیشترای اندکی دارند، اما  انتشار گازهای گلخانه اًو توووال نسبت ،مالدیو، لسوتو

های خود برای مقابله با تغییرات  برنامه مینأو عدم ت جهانی ةبودن از کمک جامع بهره بی این امرعلت . درازمدت قرار دارند

 گیرند. قرار می محیط زیستی هایدر معرض اثر بیشتربنابراین و  استوهوایی  آب

 6یینما -یبر مدل ضرب یمبتن یمیاقل یریپذ بیشاخص آس ة( به محاسب8036و همکاران ) زاده یحجازدر ایران نیز 

 لیدل بهاما  ،شده بیشتراستان نسبت به قبل  یسازگار تینشان داد هرچند ظرف جینتا د.نو بلوچستان پرداخت ستانیاستان س

 ادیز یلیخ یها باالتر رفته است. مساحت محدوده صددر 0/81 یریپذ بیآس زانیم ،یمیاقل تیمواجهه و حساس شیافزا

. است یریپذ بیآس ییگسترش فضا انگریکه ب افتهی شیدرصد کل استان افزا 833درصد به  2/22از  ریپذ بیآس

ایشان از  ةد. در مطالعناقلیم پرداخت تغییر با ههمواج در ایران پذیری آسیب میزان ارزیابی( به 8036محمدخانی و جمالی )

 همدان های استان که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایجاستفاده شده است.  2(CVIپذیری اقلیمی ) شاخص آسیب

 دارا ها استان سایر به نسبت را اقلیمی تغییرات با سازگاری قدرت ینکمتر آن تبع و به پذیری یبآس میزان ینبیشتر البرز و

 ناخالص تولیدنظر  از صنعت و ،باسوادی نرخ غنی، آب منابع دلیل به تهران و خوزستان های دیگر، استان سوی از. هستند

( به تغییر کاربری اراضی 9381ی و همکاران )حسین میر .دارند را نسبی پذیری آسیب میزان ینکمتر( GDP) داخلی

رود واقع در  زنجان حوزة آبخیزپذیری در  های سطحی و یک رویکرد ارزیابی آسیب ثر بر کیفیت آبؤعنوان یک تهدید م به

ای،  ساله، تصاویر ماهواره91آماری  ةشاخص کیفیت آب در طول دور 89مرکز ایران پرداختند. در این پژوهش از 

شده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داده استفاده  1(SDHIشاخص تنوع زیستی شانون ) و ،کاربری اراضیهای  نقشه

مطالعه  ةمطالعاتی و در طول دور حوزة آبخیزهای کیفیت و دبی جریان در  ه مورد از دادهداری بین نُ معنی ةاست که رابط

 ةبارزترین تغییر کاربری زمین در منطق های کشاورزی ه زمینوجود دارد. با توجه به نتایج حاصله، تبدیل مراتع فقیر ب

عنوان  و کشاورزی تحت آبیاری به ،مراتع فقیر شهرنشینی، ،طور کلی به بوده است. 9380تا  8312 ةمطالعاتی در طول دور

یاوری و همکاران بر افت کیفیت آب شناسایی شدند. تأکیدمطالعه و با  مورد ةپذیری منطق آسیبر دگذار تأثیرسه کاربری 

پرداختند.  اقلیمی موج گرم ةاقلیمی شهر کرمانشاه در مواجهه با مخاطر پذیری زیست تحلیل فضایی آسیب( به 8031)

گرمایی بحرانی را تشکیل  ةهکتار یک هست 0329تایج نشان داد که شش منطقه از شهر کرمانشاه با مساحتی برابر ن

که  درحالی ،نبوده گراد درجة سانتی 01از  کمترداغ طی شش روز موج گرم  ةتاین هس ةاند. میانگین دمای روزان داده

اساس  بود. تحلیل ماتریس متقاطع بیانگر آن بود که بر گراد درجة سانتی 62این بخش از شهر برابر  ةینمیانگین دمای بیش

بحرانی قرار  ةهست ةمحدوددر  ،نفر 639912ت کل شهر کرمانشاه، یعنی از جمعی درصد 29، 8032آمار سرشماری سال 

                                                           
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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 66ط شهر کرمانشاه است. کتار بود که دو برابر تراکم متوسنفر در ه 813داغ برابر  ةتی در این هستگرفته و تراکم جمعی

و گرمازدگی دارند،  ،های گرمایی در برابر امواج گرم، تنشسیار زیادی پذیری ب تی که آسیبجمعی ةت دو طبقاز جمعی درصد

جمعیتی قرار  ةاین هست در نفر( 33130) سال( 13سنّی باالی  ةساالن )رد سال( و کهن 83سنّی زیر  ة)ردیعنی خردساالن 

 مسائل از این تغییرات با مواجهه در حوزة آبخیز ةسامان آمادگی آن به تبع و پذیری میزان آسیب و تخمین برآورد. دارند

 الزم نخستین گام در جهانی، تغییرات این با انطباق برای اتژیاستر ةمنظور توسع به. است اقلیمی نوسانات با مرتبط مهم

 حوزة آبخیزذیری پ ببآسیبا ارزیابی  .(8036جمالی،  )محمدخانی و انجام گیرد پذیری آسیب از صحیحی ارزیابی که است

د. کرایدار کمک پ ةیابی به توسع و دست حوضهمنظور حفاظت از  گیری به پذیر و تصمیم توان به شناسایی مناطق آسیب می

 های حوضهپذیری اقلیمی  رغم اهمیت مطالعات آسیب  به ،د کهکربندی  توان جمع می ،الذکر های فوق با توجه به مقوله

بنابراین، شود.  ویژه در داخل کشور برای تبیین الگوهای جامع مدیریتی مشاهده نمی کافی در این زمینه به آبخیز، مطالعات

 استان اردبیل انجام شد.در  سامیان حوزة آبخیزطور خاص در  پذیری اقلیمی آبخیز به بی آسیبحاضر با هدف ارزیا پژوهش

هاموادوروش
 مطالعهموردةمنطق

 و استارس  ةهای رودخان هضمجموعه حو وجزواقع در استان اردبیل است که سامیان  حوزة آبخیزمطالعه شامل  مورد ةمنطق

و از طریق میانگین وزنی  8030-8011زمانی  ةتحلیل آمار دور اساس برع دارد. کیلومتر مرب 6902مساحتی معادل با 

و  گراد درجة سانتی 9/1متر و  میلی 92/089ترتیب برابر با  سامیان دارای متوسط بارش و دما به حوزة آبخیزمشخص شد که 

های  سامیان واقع شده و شهرستان بخیزحوزة آدر مرکز  ،شهرستان اردبیل، مرکز استان اردبیل. استزیرحوضه  92نیز دارای 

 ةمحدودجغرافیایی . مختصات (8031مهری و همکاران، ) دهند را تشکیل می حوزة آبخیزو سرعین بخشی از  ،نمین، نیر

)شکل دارد  قرار شمالی عرض 01˚ 93´33 ˝ تا 02˚ 63´33 ˝ی و شرق طول 61˚ 91´ 33˝تا  62˚ 69´ 33˝بین مطالعاتی 

های کشاورزی  فعالیت ةای تشکیل شده است که عمد های دامنه های اراضی دشت ه از واحدضکزی حوهای مر  بخش. (8

 و متر 6211برابر  دریا سطح به نسبت سبالن( کوه ة)قل نقطه بلندترین ارتفاع. استمتمرکز  بخشاستان اردبیل در این 

 . (8036)افخمی و نصیری صالح،  است متر 8933 سامیان برابر پل ةمحدود در واقع نقطه ترین پست ارتفاع

 

مطالعههايموردموقعیتمنطقهوایستگاه 9شک 
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هايمورداستفادهداده
 ةدر یک دور (8)شکل  های موجود در منطقه باد ایستگاهسرعت و حداکثر  ،بارش، دما ةهای ماهان در این پژوهش از داده

های منتخب در سطح  برخی از مشخصات ایستگاه دهندة نشان 8جدول ( استفاده شده است. 8030-8011ساله )92آماری 

 . استپذیری اقلیمی  های تغییرات اقلیمی مؤثر در ارزیابی آسیب مؤلفهسامیان با هدف تعیین  حوزة آبخیزاستان اردبیل و 

 های دهدا از گرفتن کمک با و آماری های روش از معموالً گیری اندازه ایستگاه یک های داده خألهای رفع برای

د. در این پژوهش بازسازی شو می استفاده نسبتاً یکسان فیزیوگرافی و ،اقلیمی هیدرولوژیکی، تشابه با مجاور های ایستگاه

 خطی رگرسیونروش  های ایستگاه ناقص و کامل و با بررسی میزان همبستگی میان داده های میانگین بارش ماهانه داده

 صورتساله 92آماری  ةسامیان در دور حوزة آبخیز ةواقع در محدود بارندگیص خصو مطالعه در ایستگاه مورد 81برای 

  (.8013 همکاران، و نقدی؛ 8011مهدوی، است ) گرفته

 سامیانحوزةآبخیزهايتغییراتاقلیمیدرشدهدرتعییرمقادیرشاخصهايمطالعهمشخصاتایستگاه 9جدول

)متر(ارتفاعازسطحدریا جغرافیاییعرض نوعایستگاه طولجغرافیایی  ردیف نا ایستگاه

 8 پل الماس 61-88-21 01-33-83 سنجی باران 8613

 9 بیگلو آبی 61-00-93 01-81-26 تبخیرسنجی 8061

 0 آتشگاه 61-30-83 01-89-21 تبخیرسنجی 8221

 6 آالدیزگه 61-02-81 01-82-30 سنجی باران 8063

 2 اردبیل 61-82-39 01-80-28 سنجی باران 8012

 1 بقرآباد 61-00-38 68-82-38 سنجی باران 8213

 2 سرعین 61-36-83 01-33-83 سنجی باران 8139

 1 آباد شمس 61-86-21 01-33-88 سنجی باران 8206

 3 سامیان 61-86-62 01-99-93 تبخیرسنجی 8911

 83 نیر 61-38-83 01-39-83 تبخیرسنجی 8190

 88 نمین 61-91-30 01-96-28 تبخیرسنجی 8632

 89 تپراقی کوزه 61-99-39 01-32-83 سنجی باران 8639

 80 گیالنده 61-98-23 01-81-68 سنجی باران 8068

 86 هیر 61-03-91 01-36-26 سنجی باران 8236

 82 الی 62-26-92 01-31-22 تبخیرسنجی 9301

 81 نئور 61-00-69 01-33-62 تبخیرسنجی 9230

اقلیمیپذیريهايآسیبشاخص

میزان بارش فصل مرطوب، بارش شاخص  هفت شامل ـ های اقلیمی مؤلفهپژوهش حاضر از تغییرات مکانی جرای برای ا

شده  رویکرد ارائه بر اساس ـ و ارتفاع از سطح دریا ،، حداکثر سرعت باددورة گرم، دمای دورة سردفصل خشک، دمای 

 های هزحوزیر یریپذ بیآس یابیارزبرای  8(SPI)شده استانداردبارش  و شاخص (9383و همکاران ) تیبوران جرتوسط 

 کدام از های مناسب هر برای تعیین آستانهها،  مقادیر شاخص ةپس از محاسب (.9جدول ) سامیان استفاده شد زیآبخ

 ان،همکار و جر بورانیت) استفاده شد 9(K-S) رنوفیاسم -کلموگروفآزمون  نتایج از پذیری اقلیمی های آسیب شاخص

                                                           
1. Standardized Precipitation Index 

2. Kolmogorov–Smirnov test 
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های پیشنهادی آزمون  هر شاخص، از آستانه ةهای مربوط به محاسب داده بودن نرمالصورت که در صورت  بدین (.9383

K-S آزمون  ،سپس .گرفت انجامها، تبدیل داده  داده بودن نرمالاستفاده شد. در صورت غیرK-S  و پس  شدمجدداً آزمون

نمایش واقعی از  ةحاضر برای ارائ ةشد. قابل ذکر است که در مقالاقدام ها  به تعیین آستانه ها بودن داده نرمال دییتأاز 

پس از محاسبه، شدت  SPIخصوص شاخص  دراند.  های واقعی ارائه شده ها داده ها و جدول ها، در نقشه مقادیر شاخص

 بررسی شد. 0جدول  بر اساس لیسا خشک

هاياقلیمیمؤلفهتغییراتهايشاخصةمحاسبةنحوايازخصوصیاتوخالصه 5جدول

بااعمالتغییراتجزئی(5595)اقتباسازتیبورانجروهمکاران،

 

                                                           
1. Drought Indices Package (DIP) 

مالحظات محاسبهةنحو
واحد

(Unit)

شاخص

(Indicator)

 و لیسا خشک به اکوسیستم پذیری شاخص آسیب این
 کند. می را توصیف آب با مرتبط مشکالت سایر

 رندگیبا میانگین ةاز طریق محاسب شاخص مذکور
درصد  93 با گذشته سال پنج طی( متر میلی) ساالنه

سال  92 ةماهان مدت طوالنی میانگیناز  کمتر
 .شدمحاسبه 

 خشک فصل متر میلی

 و طوفان هایاثر و سیل خطر دهندة نشان شاخص این
 اکوسیستم اقلیمی و هیدرولوژیکی اختالل نتیجه در

 .است

( متر میلی) ساالنه بارندگی تعیین میانگین بر اساس
میانگین  از باالتردرصد  93 با گذشته سال پنج طی

 شد. محاسبه  سال 92 ةماهان مدت طوالنی
 مرطوب فصل متر میلی

 .دماست تنش به مربوط این شاخص
گراد( طی پنج  دمای ساالنه )سانتی با تعیین میانگین
 متوسط از کمتر گراد درجة سانتی 93سال گذشته با 

 موجود محاسبه شد. ةماهانه حداکثر داد
 دورة سرد گراد سانتی

رشد، پوشش  شاخص میزان تنش وارده به این
 .دهد را نشان می زیستی تنوع و ،گیاهی

گراد( طی پنج  دمای ساالنه )سانتی با تعیین میانگین
 متوسط از باالتر گراد درجة سانتی 93سال گذشته با 

 موجود محاسبه شد. ةماهانه حداکثر داد
 دورة گرم گراد سانتی

 طوفانی، های موج گذاریتأثیراین شاخص میزان 
 .دهد را نشان می جنگل به آسیب و ،آتش گسترش

 از بیش ساالنه بادسرعت  میانگین ةاز روی محاسب
 میانگین از درصد باالتر 93 با گذشته سال 83

 ساله تعیین شد.92 ةباد ماهان سرعت حداکثر

 بر کیلومتر
 ساعت

سرعت  حداکثر
 باد

انگر وضعیت جغرافیایی یک منطقه است و نیز از بی
های  مؤلفهثر بر تغییرات دما و بارش و سایر ؤعوامل م

 انواع رد توجهی قابل تأثیر این شاخص اقلیمی است.
 و ،انسان اختالل سیل، با تواند می و دارد ها اکوسیستم
 باشد. مرتبط نیز طبیعی منابع از برداری بهره

 و 8:92333با مقیاس رتفاع مدل رقومی ا ةنقش ةتهی
 ArcGIS 10.6افزار  در نرممتر  92قدرت تفکیک 

 متر
از سطح  ارتفاع

 دریا

گیری کمبود بارندگی از  برای اندازه SPI شاخص
آمار  بر اساسدر هر منطقه . استمنابع مختلف 

. دشو موردنظر محاسبه می ةبلندمدت و برای دور
 میان است.سا حوزة آبخیزای از وضعیت خشکی  نمایه

8افزار  نرم کاربرد
DIP بارندگی های داده بر اساس 

 ماهانه
 SPI بدون واحد
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(9119وهمکاران،9کیمک)SPIوترسالیدرشاخصلیساخشکبنديشدتطبقه 9جدول

 

سامیان  حوزة آبخیزدر سطح  شاخص حداکثر سرعت بادجز  به پذیری اقلیمی های آسیب مقادیر شاخص ةکلی ،در ادامه

(. 8032، بندی شد )اسالمی و همکاران پهنه ArcGIS 10.6در محیط  9(IDWبا استفاده از روش معکوس وزنی فاصله )

دارای  0یابی کریجینگ روش میانشده توسط  ها واریوگرام رسم بب محدودبودن ایستگاهس است که بهاین نکته الزم ذکر 

شده توسط  نشد که در تطابق با تحقیق انجامدرنظر گرفته بندی  روش مناسبی برای پهنه ضریب تبیین پایین بودند و

شاخص حداکثر سرعت بندی  نهبرای په ،همچنین. مطالعاتی بوده است ةبرای همین منطق (8032)نژاد و همکاران  حمزه

های واقعی  جواب بهتری در تطابق با دادهکه  ،6از روش تیسنهمین دلیل   نتایج مناسبی نشان نداد و به IDWروش  ،باد

هر شاخص نخست ، اقلیمی پذیری برای تعیین میزان آسیب ،همچنیناستفاده شد. و شناخت نسبی به منطقه ارائه داد، 

 ةبا محاسب حوزة آبخیزپذیری کلی  آسیب ،. سپسبندی شد دسته 6اس یک تا پنج به شرح جدول مطالعاتی مزبور بین مقی

 تعیین شد. 8 ةرابط بر اساس 2(OVPپذیری کلی آن ) آسیب ةنقط

(5595)تیبورانجروهمکاران، يریپذبیآسيبنددستهوبنديطبقه 8جدول

بنديکلیطبقه(OVPپذیريکلی)آسیبةنقط مقیاس 

12< 

23-12 
22-23 
63-22 

63> 

 ادیز یلیخ پذیری آسیب

 ادیز پذیری آسیب

 ریپذ بیآس

 خطر در

 ریپذ برگشت

2 
6 
0 
9 
8 

 

(8) 
 

در  اسیحداکثر مق Smax و ،شاخص نیمi اسیمق Si ،یابیارز در استفاده مورد های شاخصتعداد کل   nرابطه، نیا در

 .است استفاده مورد روش

هايپژوهشیافته
 2آبخیز سامیان در جدول  های هزحوپذیری اقلیمی در زیر های آسیب شاخص پذیریتغییراصلی حاصل از ارزیابی نتایج 

 آمده است.

                                                           
1. McKee 
2. Inverse Distance Weighting (IDW) 

3. Kriging 

4. Thiessen 

5. Overall Vulnerability Point (OVP) 

لیساخشکطبقات SPIمقادیرشاخص  
نرمال تقریباً 33/3تا  -33/3  

-8تا  -63/8  خشک نسبتاً 
-33/8تا  -2/8 خشک خیلی   

≥ 9-  فراخشک 
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آبخیزسامیانهايهزحوپذیرياقلیمیدرزیرهايآسیبشاخصمقادیرمیانگیر 2جدول

9598222419599959998زیرحوضه
 77/61 79/95 86/63 72/06 67/06 65/89 73/32 67/98 69/66 64/17 64/41 63/85 62/99 61/32 خشکفصل 

 00/909 76/993 220/40 213 205/41 196/24 206/29 200/55 195/64 151/08 132/08 130/83 139/12 161/04 فصل مرطوب
 03/3 12/3 02/8 26/3 -98/3 -61/9 -12/2 -11/3 2/3 13/8 30/9 32/9 32/8 18/8 دورة سرد

 20/86 18/82 89/81 16/82 6/82 63/86 30/80 18/86 8/82 11/81 3/81 31/81 11/81 28/81 رة گرمدو
 32/21 20/61 20/61 20/61 20/61 09/68 9/06 31/68 92/22 61/21 61/21 61/21 61/21 61/21 باد سرعت حداکثر

 9231 9329 8216 8100 8169 8139 9868 8119 8622 8663 8212 8138 8219 8231 ارتفاع از سطح دریا
SPI 3391/3  3391/3 3391/3 3391/3 3396/3 3389/3 3399/3 3888/3 3322/3 3399/3 3396/3 3393/3 3386/3 3388/3 

 ارائه شده است. 9ها در جدول  واحدهای شاخص

 آبخیزسامیانهايهزحوپذیرياقلیمیدرزیرهايآسیبشاخصمقادیرمیانگیر 2جدولادامه

وضهزیرح  92 92 92 94 91 55 59 55 59 58 52 52 52 
 49/21 52/41 63/02 59/47 57/74 56/65 48/05 /5133 55/19 72/35 79/09 68/43 75/25 فصل خشک
33/926 239/93 فصل مرطوب  251/13 233/30 191/23 184/11 170/93 170/23 30/811  32/813  228/18 167/83 33/831  

32/3 دورة سرد  2/3  18/3  21/3  12/3  30/3  39/8  99/3  30/8  63/3-  31/8  32/3  82/8  
28/82 دورة گرم  10/82  22/82  29/82  12/82  32/82  31/82  22/82  2/82  68/82  8/81  91/81  08/81  

باد سرعت حداکثر  31/16  28/28  19/10  63/19  90/02  31/63  66/62  21/03  03/18  06/63  01/21  90/01  81/60  

ارتفاع از سطح 
 دریا

9831 8366 8380 9838 8091 8091 8091 8022 8091 8231 8163 8230 8288 

SPI 3388/3  3331/3  3331/3  3388/3  3390/3  3392/3  3308/3  3392/3  3398/3  3308/3  3382/3  3399/3  3386/3  
 ارائه شده است. 9ها در جدول  واحدهای شاخص

شاخصفص خشک

بر سامیان  حوزة آبخیزپذیری اقلیمی در  انحراف معیار شاخص آسیب، میانگین و 2با توجه به نتایج مندرج در جدول 

برای شاخص فصل خشک  K-S آزمون. استمتر  میلی 13/3و  01/12ترتیب برابر با  شاخص فصل خشک به اساس

سطح شاخص فصل خشک در  ة(. نقشP-value>32/3) های خام نشان داد بودن توزیع را با استفاده از داده نرمال

 .استنشان داده شده  9شکل در آبخیز سامیان  های هضحوزیر

  

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحدرفص خشکشاخصةنقش 5شک   
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شاخصفص مرطوب

فصل مرطوب   شاخص بر اساسسامیان  حوزة آبخیزپذیری اقلیمی در  ، میانگین و انحراف معیار شاخص آسیب2با توجه به جدول 

های  برای شاخص فصل مرطوب با استفاده از دادهتوزیع نرمال را  K-S آزمون .استمتر  میلی 39/06و  11/836ا ترتیب برابر ب به

 .دهد می نشان راآبخیز سامیان  های هزحوشاخص فصل مرطوب در زیر ةنقش 0  (. شکلP-value>32/3) خام نشان داد

 

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحدرفص مرطوبشاخصةنقش 9شک   

دورةسردشاخص

 بر اساسسامیان  حوزة آبخیزپذیری اقلیمی در  ، میانگین و انحراف معیار آسیب2با توجه به نتایج حاصله در جدول 

آبخیز  های هزحودر زیر دورة سردشاخص  ةنقش 6  . شکلاستگراد  سانتی 22/8و  28/3ترتیب برابر با  به دورة سرد  شاخص

 .استسامیان 

  

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحدردورةسردشاخصةنقش 8ک ش  
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دورةگر شاخص

. استگراد  سانتی 10/3و  28/82ترتیب برابر با  به دورة گرم، میانگین و انحراف معیار 2با توجه به نتایج مندرج در جدول 

 2  (. شکلP-value>32/3) های خام نشان داد ز دادهبودن توزیع را با استفاده ا نرمال دورة گرمبرای شاخص  K-S آزمون

.دهد می نشان راآبخیز سامیان  های هزحودر زیر دورة گرمشاخص  ةنقش

   
آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحدردورةگر شاخصةنقش 2شک   

بادسرعتشاخصحداکثر

و  2یابی تیسن استفاده شده است که نتایج در جدول  رونبندی شاخص حداکثر سرعت باد از روش د برای محاسبه و پهنه

کیلومتر بر  90/82و  11/22ترتیب برابر با  نشان داده شده است. میانگین و انحراف معیار حداکثر سرعت باد به 1شکل 

  .شدنرمال توزیع دارای لگاریتم طبیعی  ةوسیل به  شاخص حداکثر سرعت باد با استفاده از تبدیل داده. استساعت 

 

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحودرسطحزیرشاخصحداکثرسرعتبادةنقش 2شک 
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شاخصارتفاعازسطحدریا

بر تغییرات دما و بارش و  مؤثرشاخص ارتفاع از سطح دریا بیانگر وضعیت جغرافیایی یک منطقه است و نیز از عوامل 

سامیان دارای حداکثر ارتفاع  حوزة آبخیزنشان داده شده،  2در شکل  طورکه . همانرود شمار می بههای اقلیمی  سایر مؤلفه

بودن توزیع  برای شاخص ارتفاع از سطح دریا نرمال K-S آزمون. استمتر  8991متر و حداقل ارتفاع  6233از سطح دریا 

 ةنقش 1  ده است و شکلارائه ش 2(. نتایج این شاخص در جدول P-value>32/3) های خام نشان داد را با استفاده از داده

 دهد. آبخیز سامیان را نمایش می های هزحوشاخص ارتفاع از سطح دریا در زیر

 

سامیانحوزةآبخیز(DEMمدلرقومیارتفاع)ةنقش 2شک 

 

 آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحشاخصارتفاعازسطحدریادرةنقش 4شک 

(SPIبارشاستانداردشده)شاخص

سامیان و با  ة آبخیززحوایستگاه  81( در 8030-8011های بارندگی ) داده ةسال92با استفاده از آمار  ،این مطالعهدر 

ارائه شده  2که نتایج آن در جدول  شد بررسی مورد ةمنطق در لیسا خشک شدت ةمحاسب به اقدام SPIکارگیری روش  به

برای  3شکل مندرج در  نتایج .شد نرمال توزیعدارای  طبیعیلگاریتم  ةوسیل به  با استفاده از تبدیل داده SPIشاخص . است

 . نشان داده شده استماهه 89سامیان در مقیاس زمانی  حوزة آبخیزایستگاه  81در  لیسا خشکپایش و بررسی 



 9911تابستان،5رةشما،25دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  554

 

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیرسطحدرSPIمقادیرةنقش 1شک 

(OVPکلی)پذیريشاخصآسیب

نشان داده شده  83در شکل  استپذیری اقلیمی که شامل هفت شاخص  شاخص آسیب OVPپذیری کلی  یبآس ةنقط

ها و حد  مقیاس 1در جدول . است 32 و حداکثر 60قل مقدار سامیان دارای حدا حوزة آبخیزپذیری کلی  آسیب ةنقطاست. 

 ارائه شده است.( OVP)پذیری کلی  مقادیر آسیب 2و در جدول پذیری اقلیمی  های آسیب هر یک از شاخص ةآستان

تغییراتاقلیمیةهايمؤلفهریکازشاخصةمقیاسوحدآستان 2جدول

95982مقیاس

زیادپذیريخیلیآسیبپذیريزیادآسیبپذیرآسیبخطردرپذیربرگشتشاخص

> فصل مرطوب 86/818  86/818- 33/812 86/818- 33/812 12/836-28/938 > 22/931  
> فصل خشک  62/18  62/18-63/10 63/10-01/12 01/12-08/12 >  91/13  
< 93/3-(-89/3) 28/3-93/3 19/3-28/3 < 80/8 دورة سرد  (89/3- )  

 < 32/81 11/82-28/82 28/82-22/82 22/82-01/82 >01/82 دورة گرم
 < 26/23 30/22-29/20 29/20-0/63 0/63-32/62 > 32/62 حداکثر سرعت باد

 < 8193 8211-8232 8232-8162 8162-8216 > 8216 فاع از سطح دریاارت

SPI 3392/3 < 3392/3-3396/3 3396/3-3398/3 3398/3-3383/3 3382/3 > 

 ارائه شده است. 9ها در جدول  واحدهای شاخص

 

آبخیزسامیان(52-9)هايهزحوزیردر(OVPپذیريکلی)آسیبةمقادیرنقط 95شک 
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آبخیزسامیانهايهزحوزیردرهاياقلیمیمبتنیبرشاخص(OVP)پذیريکلیآسیبدیرمیانگیرمقا 2جدول

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

OVP 63 61 28 63 26 11 10 11 13 13 26 22 28 10 
 - 92 91 92 96 90 99 98 93 83 81 82 81 82 زیرحوضه

OVP 11 11 11 10 26 02 08 22 61 02 13 63 28 - 

بحث
توجهی به پیامدهای ناشی از تغییرات  گذارد و بی می حوزة آبخیزشرایط ر دمستقیمی  تأثیرتغییرات روند بارندگی و دما 

پذیری اقلیمی  های آسیب نتایج شاخصناپذیری به منابع و محیط زیست وارد کند.  های جبران تواند خسارت اقلیمی می

حداکثر مقادیر مربوط به  که طوری به ؛بوده است سامیان حوزة آبخیززیر 92ها در سطح  کانی آنبیانگر ناهمگونی توزیع م

ین کمترمتر و  میلی 10/11با مقدار  89 زیرحوضةزیرحوضه، متعلق به  92از بین ، (9و شکل  2)جدول فصل خشک 

های مرکزی دارای  واقع در بخش های حوضه متر محاسبه شد. میلی 32/61با مقدار  98 زیرحوضةمقدار آن متعلق به 

آمده  دست امنیت روانی برای این منطقه طبق نتایج به ،. بنابرایناند لیسا خشکپذیری اقلیمی از لحاظ  ین میزان آسیبکمتر

و شمال  ،خشک در بخش جنوبی، جنوب غربی ةها نسبت به شاخص دور ین حوضهترپذیر که آسیب . درحالیاستحاکم 

 پنج ساالنه طی بارندگی ، میانگین8030تا  8011آماری  ةاین امر است که طی دور دهندة نشاناند. این  شرقی قرار گرفته

سال  92 ةماهان مدت طوالنی میانگیناز  کمتردرصد  93 ( در این مناطق دارای مقادیر8030-8013پایانی دوره ) سال

  . بهاست لیسا خشکر، بخش وسیعی از منطقه در معرض این است که در صورت تداوم این ام دهندة نشاناین امر  .اند بوده

بر  تأکیدو  کند های واقع در متن توجیه می ایستگاه همةهای اقلیمی را برای  نتایج این تحقیق اهمیت ثبت داده ،همین ترتیب

 خطرهایقوع بینی دقیق آینده و جلوگیری از و منظور پیش های ثبت آمار به گذاری کنونی برای تجهیز ایستگاه سرمایه

در تطابق با نتایج تحقیق حاضر، امینی و  .استو سیاسی کشور  ،ناپذیری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی جبران

تأثیر  سالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت واکنش خشکای با هدف بررسی  ( طی مطالعه8031همکاران )

در  ،همچنیندند. کر تأییدرا  8039تا  8010مطالعاتی  ةبارش طی دور ، وجود روند کاهشیاحداث سد در استان اردبیل

این پژوهشگران وقوع  ،ند. در عین حالکردپذیری کم نیز وجود روند افزایشی بارش را گزارش  های دارای آسیب بخش

 ؛ده کردنداحداث دو سد یامچی و سبالن مشاه تأثیر تحتهای مختلف را برای مناطق  لی با تداومسا خشکهای  دوره

که شدت  بوده است. درحالی بیشتردست نسبت به باالدست  لی در مناطق پایینسا خشککه تعداد رخداد  نحوی به

ها  نتایج آن ،همچنینمطالعه داشته است.  دست سدهای مورد لی رفتاری متفاوت در مناطق باالدست و پایینسا خشک

نقش انسان در افزایش یا کاهش میزان  ،د. بنابراینکر تأییدا مثبت سد در تنظیم دبی و رژیم هیدرولوژیکی ر هایاثر

 .استتوجه درخور اهمیت و باپذیری اقلیمی  سامیان عالوه بر آسیب حوزة آبخیزپذیری اکوسیستم  آسیب

 33/926با مقدار  81 زیرحوضةمتعلق به  (0و شکل  2)جدول  مقادیر مربوط به شاخص فصل مرطوبحداکثر 

. از جمله کاربردهای تعیین دست آمد به متر میلی 10/803با مقدار  0 زیرحوضةمقدار آن متعلق به  ینکمترمتر و  میلی

ها اشاره  بینی و ارزیابی وقوع سیل و پیش ،خیزی لی، سیلسا خشکی توان به تولید آب، توصیف کمّ های مرطوب می دوره

و جنوب شرقی حوضه دارای  ،، جنوب غربیهای واقع در جنوب مشخص شد که حوضه ،آمده دست طبق نتایج بهکرد. 

توانند از این نتایج برای تحلیل نقاط  مدیران و متخصصان امر می اند. شده ی در برابر عوامل یادبیشترپذیری  میزان آسیب

توانند در  . در صورت مدیریت درست منابع آب و نیز نزوالت جوی در منطقه میکنندفرصت و تهدید در منطقه استفاده 
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 یتوجه بیم حیات طبیعی نقش داشته باشند و در عین حال نتایج متذکر این امر است که در صورت عدم مدیریت و تداو

اقلیمی و  و در نتیجه اختالل ،به پتانسیل این مناطق، احتمال وقوع سیالب، هدررفت منابع خاک و آب کشور

 ،همچنینهای مرطوب سال وجود دارد.  سبب دریافت میزان بارش حداکثری در دوره اکوسیستم به هیدرولوژیکی

پذیری نسبت به تهدیدات مربوط به  حداقل میزان آسیب تأثیر تحتهایی از مرکز آبخیز  های واقع در شمال و بخش حوضه

مرطوب سال هستند. قابل ذکر است که این بیانگر کسب اطمینان از این امر نیست که مدیریت یا راهکارهای  ةدور

های  در اولویت قراردادن بخش تأییدضمن  ،کهد کرتوان بیان  گونه می بلکه این ،ناطق اتخاذ نشودحفاظتی برای این م

ریزی اصولی برای حفظ پتانسیل به شکل کنونی در بلندمدت  پذیرتر برای اقدامات حفاظتی، در این بخش نیز برنامه آسیب

  پذیرد. انجامها  پذیرنمودن آن جلوگیری از تخریب مناطق و آسیب و

و  گراد درجة سانتی 32/9با مقدار  0 زیرحوضةبرای  (6و شکل  2)جدول  دورة سردحداکثر مقدار شاخص  ،همچنین

 (،2و شکل  2)جدول  دورة گرم، برای . عالوه بر ایناست گراد درجة سانتی -12/2با مقدار  1 زیرحوضةحداقل آن در 

 30/80با مقدار  1 زیرحوضةو حداقل مقدار برای  گراد سانتی درجة 31/81با مقدار  0 زیرحوضةوط به حداکثر مقدار مرب

دما هستند که در صورت پایین  وجود تنش دهندة نشانو گرم هر دو  دورة سرددو شاخص دست آمد.  به گراد درجة سانتی

سامیان  زحوزة آبخینماید. در  زیستی آسیب وارد می تنوع و گیاهی پوشش یا باال بودن بیش از حد دما به میزان رشد

که  درحالی ؛هستند دورة سردپذیری اقلیمی از لحاظ  ین میزان آسیبکمترهای شمال شرقی و جنوب غربی دارای  بخش

پذیری از لحاظ  ین میزان آسیبکمترهای جنوب شرقی  اند و بخش ها در بخش جنوب شرقی واقع شده پذیرترین حوضه آسیب

این امر  دهندة نشانرا دارند که  دورة گرمپذیری  ین آسیببیشترشرقی  های مرکزی و شمال و بخش سترا دارا  دورة گرم

( در 8030-8013پایانی دوره ) سال پنج ساالنه طی دمای ترتیب میانگین پذیری زیاد به های دارای آسیب است که در بخش

افزایش دمای  .اند موجود بوده ةدحداکثر دا ةماهان مدت طوالنی میانگیناز  یا باالتر کمتردرصد  93 این مناطق دارای مقادیر

قرار  تأثیر تحتآب را  ةکه این دو چرخ استهای غالب در تغییر اقلیم  سطح زمین و تغییرات در الگوی بارندگی پدیده

و از میزان بد یا میآن رطوبت خاک کاهش  ةگیرد و درنتیج میانجام دلیل افزایش دما  افزایش در تبخیر و تعرق بهدهند.  می

پوشش  ةرابطفصلیبررسی( به9332)وکافاتوسسوننتایج پژوهش،  تأییددر . شود  می و پوشش گیاهی کاسته سبزینگی

سطحدمایارتباط منفی قابل قبول بین میزان سبزینگی و ةدهند ها نشان آننتایجپرداختند.زمینسطحدمایباگیاهی

به پتانسیل این  یتوجه بیاست که در صورت عدم مدیریت و نتایج متذکر این امر  ،در عین حال است.گرمفصلدرزمین

 تواند به پوشش گیاهی و تنوع زیستی آسیب برساند. مناطق، عامل دما می

و  ،6، 0، 9، 8های  مربوط به زیرحوضه (1و شکل  2)جدول حداکثر شاخص سرعت باد  ،آمده دست با توجه به نتایج به

 در .استکیلومتر بر ساعت  93/06با مقدار عددی  1 زیرحوضةین مقدار در مترککیلومتر بر ساعت و  61/21با مقدار  2

های    و بخشبخش است ین ترپذیر سامیان آسیب حوزة آبخیزشمال شرقی  ،از لحاظ شاخص حداکثر سرعت باد ،واقع

تغییرات سرعت باد روند ( 8033و همکاران ) درق بنفشهرضایی پذیری را دارند.  مرکزی و جنوبی آن حداقل مقادیر آسیب

را بررسی و گزارش کردند که روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه اردبیل در چهار فصل سال  غرب ایران در شمال

 32دار در سطح اطمینان  که در فصل بهار و پاییز و نیز در مقیاس ساالنه دارای روند معنی نحوی به ؛افزایشی بوده است

متر بر  6/2ین مقدار میانگین سرعت باد )بیشتریان کردند که ایستگاه اردبیل دارای ها ب آن ،همچنیندرصد بوده است. 

 بر اساسپذیری اقلیمی  آسیب ةنقش ،طور کلی . بهاستمطالعه واقع در غرب کشور  های مورد ثانیه( نسبت به سایر ایستگاه

ی بیشترپذیری  ضه آسیبهای غربی و شمال غربی حو دهد که بخش شاخص سرعت باد در تحقیق حاضر نشان می
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توان  می ،همچنین. اند طبیعی خطرهایها دارند و در اولویت اول برای اتخاذ اقدامات مقابله با  نسبت به سایر زیرحوضه

بودن میزان تداوم سرعت باد در طول سال و در حد مجاز موردنیاز به احداث  که در صورت مناسبد کرپیشنهاد 

د تا عالوه بر مهار خطر بتوان در رونق تولید ملی از پتانسیل کربادی از این مناطق استفاده های باد و تولید انرژی  توربین

 .دکرمنطقه استفاده 

با مقدار  86 زیرحوضة (،2و شکل  2)جدول برای شاخص ارتفاع از سطح دریا  آمده دست تحلیل نتایج به بر اساس

. استین ارتفاع از سطح دریا کمترمتر دارای  8091با مقدار  98 زیرحوضةین و بیشترمتر ارتفاع از سطح دریا دارای  9231

 حرارت نیز کاهش ةشود. درج و از حالت باران به برف تبدیل می بدیا میبا افزایش ارتفاع، غالباً میزان بارندگی افزایش 

هایی که دارای  سوب در حوضهدر شرایط بارندگی یکسان، میزان تولید ر ،آورد. بنابراین و میزان تبخیر را پایین می بدیا می

آبخیز واقع در  های حوضهکه د کرتوان اذعان  می ،بنابراین .تر خواهد بود های پست بیش از حوضه اند ارتفاع باالتری

 .اند پذیرترین مناطق از لحاظ شاخص ارتفاع و جنوب شرقی آسیب ،های غربی، جنوبی بخش

 پذیری اقلیمی، بررسی در ارزیابی آسیب عنوان آخرین شاخص مورد به ،SPIشاخص  آمده از دست به نتایجبا توجه به 

 زیرحوضةلی مربوط به سا خشکشدیدترین  همچنیننرمال قرار دارد و  تقریباً لیسا خشک ةسامیان در طبق حوزة آبخیز

)حداکثر مقدار  3888/3با مقدار  1 زیرحوضةو شدیدترین ترسالی مربوط به ( SPI)حداقل مقدار  3331/3با مقدار  82و  81

SPI )ةسبب ماهیت متفاوت آن نسبت به شاخص فصل خشک و نیز ارائ این شاخص نیز بهاز . (1و شکل  2)جدول  است 

را در  لیسا خشک( شدت 8032و همکاران ) نژاد حمزهدر همین راستا، . شداستفاده  لیسا خشکاطالعات بهتر از شدت 

که  دادنشان  SPIبندی  های پهنه نقشه. دندکربندی  خشی از آن است( پهنهسامیان ب حوزة آبخیزسو )که  قره حوزة آبخیز

جنوب شرقی  بخشمرطوب تشکیل داده و نقاط فرامرطوب در  ین درصد حوضه را نقاط نسبتاًبیشتردر سال مرطوب 

شک فقط د، و نقاط فراخنده ین درصد حوضه را نقاط نزدیک نرمال تشکیل میبیشترسال خشک  د و درنحوضه قرار دار

که با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وضعیت نرمال آبخیز از لحاظ شاخص د نده درصد کمی از مرکز حوضه را پوشش می

SPI .مطابقت دارد 

های  ( زیرحوضهOVPپذیری کلی ) آسیب ةاز لحاظ نقط مطالعه، های مورد شاخص ةتلفیق کلی بر اساس ،طور کلی به

استفاده  های مورد ای شاخص . با تحلیل مقایسه(83)شکل  یلی زیاد ارزیابی شدندپذیری خ آسیبدلیل  به 82 و ،81، 82

پذیری  در دو طبقه با آسیب دورة سردو  دورة گرمجز شاخص  ها به شاخص همةها از لحاظ  مشخص شد که این حوضه

( به OVPیری کلی )پذ آسیب ةنقط ةها برای محاسب بندی شدند. بنابراین ترکیب این شاخص خیلی زیاد و زیاد دسته

که  ،96و  ،98، 93های  زیرحوضه ،همچنینشده است. منجر پذیری خیلی زیاد  آسیب ةقرارگرفتن این مناطق در دست

 ةدر طبقهموار نسبتاً های  در دشتها  برخی از آندلیل قرارگرفتن  به، اند و مرکز حوضه شمالی از یها شامل بخش

پذیری  تری از شدت آسیب بررسی غالباً نیز در وضعیت مالیم های مورد شاخص ةقرار دارند که از لحاظ کلی پذیر برگشت

 اند. اقلیمی قرار گرفته

سامیان کاربرد  حوزة آبخیزتغییر اقلیم در  یهاتواند در راستای کاهش یا مهار خطر نتایج پژوهش حاضر می ،بنابراین

آبخیز مطالعاتی در کشورهای مختلف مطابقت  های وضهحای داشته باشد که با اظهارات سایر محققان برای  العاده فوق

؛ 9381، و همکاران ساتیان؛ 9381 ،همکاران و روی؛ 9383 و همکاران، تیبوران جر؛ 9332و همکاران، د شربین دارد )

( در 9383نتایج پژوهش حاضر، شاهید ) تأیید . در(8031؛ 8032؛ زارعی و همکاران، 8032نژاد و همکاران،  حمزه

را ارائه داد.  لیسا خشکپذیری به  و خطر پرداخت و نتایج الگوی آسیب ،پذیری سازی خشکی، آسیب دش به مدلبنگال
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پذیرتر از بخش شمالی  بخش مرکزی آسیب همچنینو  ترپذیر بخش غربی بنگالدش نسبت به بخش جنوبی آن آسیب

تیبوران جر و  ،همچنین .بودور متمرکز شده ها در مناطق شمالی و شمال غربی کش پذیری ارزیابی شد و باالترین آسیب

عالوه  به باالست. 0/3 پذیری دارای مقیاس آسیب حوزة آبخیزدرصد از  2/13( نیز نشان دادند که حدود 9380همکاران )

 پذیری است.  دارای اولویت بسیار باال از لحاظ آسیب مطالعه مورد حوزة آبخیزهکتار( از  6/830درصد ) 6/1بر این، حدود 

گیرينتیجه
سامیان واقع در بخش مرکزی استان  حوزة آبخیزاقلیمی  پذیری آسیبمحور،  شاخصبا رویکردی  ،در این تحقیق سعی شد

بیانگر این است که منطقه در اثر تغییر یا هفت شاخص مهم اقلیمی و فیزیکی  لیمبتنی بر تحلنتایج ارزیابی شود.  اردبیل

سامیان بین  حوزة آبخیز( در OVP) پذیری کلی آسیب ةکه نقط طوری به ؛شده استنوسانات عوامل اقلیمی دچار آسیب 

پذیری نشان  بندی شد. توزیع مکانی آسیب پذیری پهنه طبقه با درجات مختلف آسیب پنجقرار گرفته است و در  11تا  08

پذیری  آسیبین بیشترهای غربی و جنوب غربی و بخش کوچکی از شمال شرقی حوضه دارای  دهد که بخش می

به درنظرگرفتن اقدامات مدیریتی و حفاظتی در برابر تهدیدات آینده و نیز جلوگیری از نیاز و ( 83)شکل  اند اقلیمی

اقدامات سازگاری با  نیافتنِ در صورت انجام. ستا ة آبخیزضحوپذیری  پذیری اقلیمی با سایر ابعاد آسیب کنش آسیب برهم

کاربرد و  میتوجه به نوپابودن مفاه با تر خواهد بود. رهزینهدر آینده دشوارتر و پُ ت منطقهمدیری ،در حال حاضر اتتأثیراین 

 تلفمخ طیتر در شرا گسترده و جامع یها قیتحق جرایا ،ة آبخیزضحو اسیدر مق یریپذ بیآس یابیارز یها روش

ات تأثیرضمن بیان اهمیت  ،یج تحقیقانت .شود پیشنهاد می یدرولوژیو ه ،یشناس نیزم ،یاراض یکاربر ،یخاک ،ییوهوا آب

حوزة های آتی مدیریت  سازگار با تغییرات اقلیمی در سیاست صحیح وکارگیری مدیریت  هها را در ب تغییر اقلیم، کاربرد آن

یک چارچوب جامع و  ةعنوان ورودی برای توسع به بیشترتوان  نتایج می ، ازبنابراین .داند الزم و ضروری می آبخیز

گیری جامع از  نتیجه ةبرای ارائ ،همچنین. دکرتغییرات اقلیمی استفاده  سازگاری باهای کاهش و  حل برای راه پارچه یک

های اقلیمی  داده ةآبخیز کشور، اهتمام نسبت به ثبت کلی های حوضهسامیان و نیز سایر  حوزة آبخیزپذیری  وضعیت آسیب

شود تا بتوان پایش مناسب از  شناسی و هیدرومتری پیشنهاد میهای هوا ایستگاه همةشده در پژوهش حاضر در  استفاده

 عمل آورد. به یریزی صحیح گیری و برنامه پتانسیل واقعی آبخیز داشت و نیز تصمیم
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