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  مقدمه 1-1

 تغییر و اقلیم موضوع ، مختلف مناطق هواي و آب به مربوط بحث در مهم بسیار حثمبا از یکی اخیراً

 یکی اند.پرداخته مهم این مختلف ابعاد به محققان از بسیاري و بوده ناپذیر برگشت یک وضعیت عنوان به آن

 هم . بهاست مختلف مناطق بارش و دما بویژه اقلیمی عناصر در تغییر این پدیده هايپیامد و مظاهر از

 را افزایش روند به تمایل زمین کره حرارت درجه متوسط موجب شده جهان اقلیم تعادل از اندکی خوردن

 حال در اقلیم که داد گزارش 2001 سال در اقلیم تغییر بینالدول) IPCC( هیأت که، دهد به طوري نشان

 غیر عنصر یک بارش). 483: 2000 ،1ویکناو  (دراکوپو است وقوع حال در جهانی گرمایش و تغییر

 خشک نیمه و مناطق خشک در بخصوص ايمالحضه قابل مکانی و زمانی تغییرات و بوده ترمودینامیک

- می کره روي زیست بر محیطی زیست و شیمیایی فیزیکی، تغییرات باعث خود نوبه به نیز دما تغییر دارد،

 بارش زمین الگوي شدن گرم پدیده دنبال هشود. بمی نیز بارش تغییرات ایجاد باعث دما تغییر حتی گردد.

 است گردش عمومی الگوي دگرگونی و تبخیر تغییر از متاثر بارش الگوي تغییر کرد خواهد تغییر نیز جهانی

 بارش ریزش، زمان مقدار بر شوند  عالوهمیتر خشک دیگر بعضی و ترمرطوب نواحی برخی آن دنبال به که

 الزاماٌ به هوا و آب تغییرات نیست. سو یک جهان کل در دما و بارش . روندپذیردمی یدگرگون نیز آن نوع و

 بیشتري تمرکز سرد فصول در باال هايعرض در بارش نیست. احتماال دما و بارش نآ أمتو تغییرات معناي

  ).2،2003کند (کالركپیدا می

                                                             
1 Dracup. & Vicuna 
2 clark 
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  : بیان مسأله1-2 

 سپهر، آب دیگر (هواسپهر، دستگاه چندین یانم اندرکنش از خود که است بزرگی بسیار دستگاه اقلیم

 دیگر آید پدید تغییري هادستگاه از این یکی در اگر آید.می سپهر) پدید زیست و سپهر سنگ سپهر، یخ

 عناصر اقلیمی متغیرترین از یکی سازند. بارشمی آن هماهنگ با را خود آرامی به یا سرعت به هادستگاه

 پیوسته مکان و زمان آن در مقدار و گذاردمی تاثیر نیز بر آن پذیرفته، تاثیر دستگاه این از همواره که است

 اي پدیده که است هواشناسی هايپارامتر جمله از بارش). 1673: 1390(غیوري و همکاران، کندمی تغییر

 آن اتتغییر در زیادي مؤثر هايباشد. پارامترمی متغیر مکان و زمان به نسبت و غیرخطی بسیار پیچیده،

بارش کرد.  تقسیمو انسانی  جغرافیایی ،اقلیمی دسته به دو را هاآن توانمی طورکلی به که دارند نقش

مهمترین پدیده یا ویژگی محیط زیست است که تاکنون مطالعات فراوانی درباره عوامل ایجاد آن انجام شده 

صعود فراهم شود (علیجانی  افتد که هواي مرطوب و عاملبارش زمانی اتفاق می ،است در هر مکان

ها جوي، تغییرپذیري باال، نوسانات شدید بارندگی از سالی به سال ). پایین بودن میزان ریزش1385:202،

فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز  هايژگیرود. عالوه بر ویهاي ایران به شمار میگیژدیگر، از وی

). 169:1379شود (ذوالفقاري،ل به جنوب از میزان آن کاسته میهمگون نبوده و از غرب به شرق و از شما

هاي مختلف زندگی انسان را در روي زمین تحت هایی است که بخشتغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش

-تاثیر قرار داده است. شرایط اقلیمی گرمتر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش در مقدار و زمان ظهور می

اي است که امروزه تمام دانشمندان علوم جوي ي آب مسئلهمین و تاثیر آن بر چرخهگردد. گرم شدن ز

درصد) گزارش  99با قطیعت باال (احتمال   (IPCC)برروي آن اتفاق نظر دارند. هیئت دول تغییر اقلیم

درجه  78/0تا  /04تاکنون به میزان  19کرده است که دماي سطح خشکی و آب در کره زمین از قرن 

- سال گرم بوده 10تاکنون شاهد  1990از سال شته است. همچنین در مقیاس جهانی گراد افزایش دایسانت

افزایش دماي سطح زمین و تغییرات در الگوهاي بارندگی ، سابقه بوده استتاکنون بی 1860ایم که از سال 

رخه آب را تحت تاثیر قرار هاي دیگر چباشد که این دو تقریبا تمام بخشمیاقلیم غالب در تغییر  هايهپدید
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. اثرات تغییر اقلیم (دما و بارش) بر منابع آب به عنوان )537، ص 1392( آذري و همکاران، دهدمی

موضوعی چالش بر انگیز در بسیاري از مناطق خشک دنیا مطرح بوده و توجه بسیاري از پژوهشگران را در 

هاي اقلیم، بویژه دما و بارندگی د در متوسط فراسنجروهاي اخیر به خود معطوف ساخته است. انتظار میدهه

ثیر قابل توجهی در منابع آب در دسترس آینده بگذارد، عالوه بر این متغییر دبی ( رواناب ) در مناطق أت

. باشدتر میحساسقایسه با رواناب در مناطق مرطوب خشک ونیمه خشک به شرایط تغییر اقلیم در م

هاي جغرافیایی پایین قرار دارند، به دلیل کاهش قابل توجه نزوالت جوي همچنین مناطقی که در عرض

ین، کشور مانیز از اثرات ناشی از این پدیده اات منفی این پدیده متحمل خواهند شد. بنابربعبیشترین ت

(آشفته و باشدمصون نخواهد بود و لزوم توجه هر چه بیشتر بر این پدیده و آثار زیان بار آن ضروري می

ي هدف ما از این تحقیق آشکار سازي میزان تغییرات دما و بارش در حوضه.)52، ص 1392رگ حداد، بز

   سو و ارتباط آن با تغییرات دبی این حوضه است.قره

   سؤاالت اصلی پژوهش: 1-3

 سو همبستگی وجود دارد؟آیا بین بارش و دماي منطقه مورد مطالعه و دبی رودخانه قره 

 سو در دوره آماري مورد مطالعه داراي تغییرات و روند قابل توجهی میضه قرهآیا بارش و دماي حو -

  باشند؟

  :فرضیات پژوهش 1-4

  .بین بارش و دماي منطقه مورد مطالعه و دبی رودخانه همبستگی وجود دارد .ـ1

سو در طی دوره آماري مورد مطالعه داراي تغییرات قابل توجهی بارش و دماي حوضه آبریز قره .ـ2

 باشدیم
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  : هدف (اهداف) پژوهش 1-5

  سو رود خانه قره و تاثیر آن بر نوسانات دبی آشکار کردن تغییرات عناصر اقلیمی (دما وبارش)ـ 1

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش 1-6

در بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک ممکن است چندین سال، مقدار بارش ناچیز باشد یا هیچ 

جامعه گیاهی و جانوري آن منطقه با شرایط به وجود آمده، سازگاري پیدا کند و  گونه بارشی رخ ندهد و لذا

عواقب ناشی از خشکسالی چندان محسوس نباشد. در صورتی که در برخی از مناطق با آب و هوایی مرطوب 

ل جدي ناشی از کم آبی را فراهم آورد (خزایی، ئها، ممکن است مسا، حتی بروز فواصل کوتاه بین بارش

هاي غیر ). تغییر اقیلم تبعات مستقیمی بر میزان دسترسی به منابع آب دارد و همچنین پیامد46: 1382

هاي فیزیکی خاك را دارد که همگی بر کمیت و مستقیمی از طریق الگوي اراضی و مدیریت منابع و ویژگی

بدین ترتیب بر امنیت غذایی گذارد و کفیت منابع آب و به دنبال آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعی تأثیر می

). حوزه آبریز قره سو در محدوده طول 1387در سطح ملی تأثیر بر جاي خواهد گذاشت (دانش کار آراسته 

-قرار گرفته است و رودخانه قره 55َ   34ْ  و0ْ  34ْ هاي جغرافیایی و بین عرض 47ْ تا  46ْ  22َجغرافیایی 

هاي کرمانشاه و هایی از استانیره بوده و جریان آب قسمتسو از شاخه هاي مهم و اولیه رودخانه سم

 ). 55: 1385سو هدایت می کند (توانا،یوسفند،کردستان را جمع آوري و به رودخانه قره
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یقمبانی نظري و پیشینه تحق
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  مبانی نظري و پیشینه تحقیق  - 2

  مبانی نظري تحقیق:  - 2-1

  تغییر اقلیم - 2-1-1

 یک طول در که رفتاري به نسبت منطقه یک هوایی و آب رفتار تغییرات از است عبارت اقلیم یرتغی

(کار آموز و  است انتظار مورد منطقه آن در شده ثبت یا مشاهده اطالعات از بلند مدت زمانی افق

 است یهوای و آب شرایط متوسط در ناپذیر برگشت تغییرات واقع در اقلیم ) تغییر464 :1384همکاران،

 باد و هوایی، و آب بارندگی، الگوهاي دما، متوسط در تواندمی تغییر این افتدمی اتفاق ناحیه یک در که

 یا و افزایش تواندمی برف یا بارندگی ساالنه مقادیر و شود ترسرد یا و ترگرم تواند می اقلیم. تابش باشد

 عوام حتی و علمی محافل توجه جالب ضوعاتمو از اقلیم تغییر واقعیت) 5: 1379،  (خلیلی یابد کاهش

 اختصاص خود به را محلی و ايناحیه جهانی، مقیاس در ايگسترده تحقیقات بوده، دهه اخیر چند طی

و نوسانات و افت و ل اقلیم باشد. درون این دگرگونی ترین اصها وشاید ثابتدگرگونی از ویژگی است. داده

  )1386:29، عساکرهشود.(هایی نیز دیده میخیز
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  عوامل طبیعی تغییر اقلیم - 2-1-2

شوند عوامل طبیعی خارجی عوامل طبیعی تغییر اقلیم به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می

هاي در داخل کهکشان راه شیري، عبور ستارهي هستند و شامل تغییرات در مدار خورشید چرخه عموماً 

ي هاي مداري( فرضیه) تغییرات در پارامتر3تئوري سیمپون  دنباله دار تغییرات در خروجی خورشید (

-اي، کوهزاییشناسی دارند و شامل رانش قارهزمین أشوند.عوامل طبیعی داخلی بیشتر منش) می 4میالنکویچ

  ).56- 55: 1383 شوند.(عزیزي،هاي آتشفشانی و تغییر در مغناطیس زمین میها، فعالیت

  قلیم ی تغییر اعوامل انسان - 2-2-2

اي هگاز واکسید کربن اضافه نمودن دي نقش انسان در همراهی و مساعدت با تغییر اقلیم از طریق

غییر از طریق ت همچنینو ها اکسید نیتروژن ) فلوئور کربن نظیر (گاز متان، کلرو اي به داخل جوگلخانه

  .)189 :1383باشد(عزیزي، پوشش سطح زمین می

  ي تحقیقپیشینه - 2-2

ي انجام هاررسیباي از موضوع و یا اطالع از هاي مختلف وجود پیشینهرد هر موضوعی و در بررسیدر مو

گاهی از آ تواند تا حد زیادي به پیشرفت مطالعه و دستیابی به نتایج منطقی جدید کمک کند.شده می

چیزي  دهد ویمار هاي قبل قرر مسیر مطالعه را در ادامه بررسیموضوع مورد نظي تحقیقات قبلی در باره

 ع تحقیق،موضو يتکراري و جدا از آنها نیست در این فصل تعدادي از منابع داخلی و خارجی موجود درباره

  گیرد. مورد بررسی قرار می

  

  

                                                             
Sympson-1 
Milankocrich-2  
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  منابع خارجی  - 2-2-1

 سومالی را منطقه در ساالنه هايبارش تغییرات و جوي گردش ارتباط )1993( 5کمبرلین و بلترامدو

  آوردند.آورده  بدست مثبتی همبستگی هند اقیانوس روي در فشار با فوق هايبارش بین و کردهمطالعه 

 آزمون با استفاده از را دما و بارش شیلی اکونکاگو در رودخانه حوضه در )1993و همکاران(6کارباجالو  

دار معنی روند دما، که صورتی در نداد، نشان بارش در داريمعنی روند پژوهش این کردند. کندال بررسی- من

   داشت. افزایشی

 داري معنی تغییرات به این نتیجه رسید که استرالیا فصلی بارش تحلیل و تجزیه در) 1999( 7هینسی

 منطقه و فصل به بسته داري آنمعنی سطح و بزرگی اما دارد، وجود شدید حوادث اقلیمی وقوع فراوانی در

   کند.می تغییر

ایستگاه هواشناسی در اروپاي شمالی و مرکزي دریافتند که  19با بررسی  )1999و همکاران ( 8هینو

هاي مورد برررسی و دماي متوسط و حداکثر در شمال و مرکز اروپا دماي حداقل تقریبًا در همه ایستگاه

  گرفت. رالیا و نیوزلند را نیز در بر میافزایش یافته است این افزایش کانادا، است

 داريافزایش معنی کانادا، در بارش زمانی و مکانی روند تغییرات يهمطالع در) 2001( 9اکینرمت و گین

-بخش يهمه در هابارش تعداد و بارش افزایش همچنین، مشاهده کردند. بارانی روزهاي تعداد و مقدار در

  نبود. مطالعه یکنواخت مورد هاي

 با جنوبی فریقايآ در مدت کوتاه هايرگبار تخمین براي را جدیدي روش )2001(10شولز  و اسمیترز 

ها، متغیر نوع و تعداد انتخاب مطالعات، این در ملأت قابل اند نکتهنموده ارائه 2 خطی هايگشتاور از استفاده

  است. بوده بارش اقلیم تعیین در آن از استفاده منظور به

                                                             
5 Beltramdo & Camberlin 
6 Carbajal 
7- Hennessy 
8 Heino 
9 Akinremi & Ginnotes 
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 به بیشتر تبخیر براینبنا یابد،می افزایش دما جهانی مقیاس در که اظهار داشت) 2001(2فوالند  

 حد مقادیر در مهمی تغییرات دنیا مناطق از بسیاري در دما هايداده آنالیز شد. خواهد منجر بارشِ بیشتر

 و یافته افزایش گرادسانتی درجۀ 6/0حدود در بیستم قرن طی در زمین سطح دماي متوسط. اندداده نشان

  .است شده تجربه اخیر سال پنجاه طی در هوا دارمعنی شدن گرم ازمناطق بسیاري در

 نشان و کردند استفاده چین در اقلیم بیان تغییر براي اقلیمی هايمتغیر از )2002( 3جیانگ پینگ

 ايهایستگاه همۀ در ساالنه باد سرعت آفتابی، و ساعات تعّرق، تبخیر هوا، دماي بارش، که متوسط دادند

   .داشتند کمی افزایشِ نسبی متوسط رطوبت و ساالنه رشبا که حالی در بود، یافته مطالعه کاهش مورد

هاي بلند مدت دماي حداکثر و حداقل ایستگاه هاي جنوب ) از بررسی سري2008( 4مارنگو و کامارگو

برزیل به این نتیجه رسیدند که روند دماي حداقل افزایش شیب داشته اما روند دماي حداکثر داراي شیب 

   مالیم بوده است.

 آبریز هايحوضه از یکی رودخانه جریان روي بر را تغییرات اقلیمی ) اثر2011( همکاران و 5زوالزکوئ 

 سطح در آب آتی منابع تغییرات با سازگاري چگونگی براي و راهکارهایی داده قرار بررسی مورد اسپانیا کشور

 ماه در رودخانه ریانمتوسط ج در کاهش بیشترین گردید مشخص مطالعه این در نمودند. ارائه آبریز حوضه

 بحرانی ماه این در آب منابع وضعیت ماه، این در جریان میزان بودن کمینه توجه به با و افتاده اتفاق آگوست

  .بود خواهد

 قرار بررسی مورد کشور چین براي را رودخانه جریان و بارش تغییرات )2011همکاران ( و 6ژانگ

 بر شد. مالحظه زمستان پاییز و در بارش افزایش و بهار فصل رد بارندگی کاهش شدید مطالعه این در .دادند

 اسا

                                                                                                                                                                                              
1 Smithers& Schulze 
2 Folland 
3 Jiangping 
4 Marengo & Camargo 
5 Velazquez 
6 Zhang 
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Abstract: 

 Climate change refers to a change in the climate of the region toward behavior over a long time horizon the 

information viewed or recorded in the region is expected. This change can be is In average temperature, rainfall, 

weather patterns, wind, sunlight, etc.. The aim of this study was to detect changes in temperature and precipitation 

Gharehsou basin and its relation to fluctuations In the basin is the flow rate. The purpose of the annual 

precipitation of rain-gauge stations Sararood, Vorle, Ghare¬Chgha in period (2012-1988) and Kermanshah 

synoptic stations and Ravansar during the period (2012-1973) , Annual data at Kermanshah and Ravansar station 

in statistical terms (1973-2012) as well as data rate and Paul polling stations Duabmarg and Pol Kohne the period 

(2005-1971) were located within the basin were used. This research using descriptive statistics, linear regression, 

Mann-Kendall test and Pearson correlation were used. Research results showed that precipitation at all stations 

within the study area and Sararood Vrlh station with the exception of a significant decrease In level of confidence 

is 99%. Temperature was significantly increased In Kermanshah station, but the trend is rising or falling Station 

Ravansar with the fluctuations of the and rate stations were also 99% confidence level has been a significant 

decline Kendall and regression methods to check my results were the same changes. The results show that 

between precipitation and rate a significant positive relationship and between temperature and rate, there was a 

significant inverse relationship. 
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