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چکیده
در این تحقیق با روش ردیاب شیمیایي ،ارتباا فراینادها باارش ،نفا و هیادروئو و ئ در دورههاا مختلا گذشاته
بهمنظ ر تعیین دورهها اقلیمي دیرینه ،در دشت اردبیل ارزیابي شده است .وق ع خشک و ترساويها مت اوي در دورههاا
گذشته ،در این روش با ارزیابي پروفیلها کلراید در شش پروفیل حفرشده در دشت اردبیل ،مشخص شد .برا معینشدن
زمان وق ع خشک و ترساويها در اعماق پروفیلها ،سن آبها قرارگرفته در اعماق خاک باهوسایله معادواه و منحنايهاا
مرب  ،محاسبهشده که سن برآورد شده امالح رس بات دشت اردبیل در روش رابطه ادم ند-آویس ن از  232سال در پروفیل
ایمیچه تا  1155سال در پروفیل قرهور متغیر ب د .در  5533سال اخیر ،دو ترساوي و دو خشکساوي عمده ثبت شاد .آخارین
خشکساوي در  55۱سال پیش با  232میليمتر بارش و دومین خشکساوي در  123سال پیش با  83میليمتر باارش بارآورد
شد .در همین دوره آخرین ترساوي در  253سال پیش با  115میليمتر بارش و دومین ترساوي در  231سال پایش باا 233
میليمتر بارش ثبت شد که این ترساوي بیشترین مقدار بارش برآورد شده در کل دوره  3۱33بهدستآمده ب ده است .دشات
اردبیل از  5533تا  2333سال پیش به مدت  5833سال یک خشکساوي مت سط را تجربه کرده کاه نشااندهناده طا نني
ب دن دورهها خشکساوي ها در این دشت است .در دوره  2333تا  3113سال پیش دوره ترساوي با ن سااناتي اتفااق افتااده
است .با ت جه به این م ض ع منطقه اردبیل یکروند بهسا خشاکسااوي در پایش دارد .اوبتاه در ایان روناد خشکسااوي،
دورهها تر و خشکساوي با تغییرات اقلیمي کمتر ،ميت اند اتفاق بیافتد.
واژههای کلیدی :اقلیم دیرینه ،ترساوي ،دشت اردبیل ،خشکساوي ،ردیاب شیمیایي کلر ،سن آب
مقدمه
برا برآورد پارامترها اقلیم دیرینه در سامانه بیالن
آبي روشها مختلفي وج د دارد .بهدویل مشکل ب دن و
محدودیت زماني و مکاني اندازهگیر  ،مخص صاً در
مناطق خشک و نیمهخشک که ضریب تغییرات بارش
___________________________
* مسئ ل مکاتباتsaadati55@yahoo.com :

زیاد است ،بعضي از اجزا این چرخه ،مثل میزان تبخیر،
بارش یا سایر مؤوفهها چرخه آب دارا دقت ضعیفي
خ اهند ب د .از طرف دیگر ،با چنین آمار و اطالعات کم و
ناقص نميت ان دوره بازگشتها اجزا چرخه آب و
درنهایت پیشبیني آنها را در مقیاسها مختل به
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دست آورد( .)2331 ،Ziadبرا شبیهساز فرایندها
هیدروو ئیکي و هیدروئو و ئ گذشته و یا آینده ميت ان
از برخي ع امل قابلاندازهگیر در محیط غیراشباع خاک
استفاده کرد .بارش و رواناب بعد از نف در این محیط،
م اد شیمیایي و ایزوت پي خاصي را با ت جه به مقدار و
زمان وق ع ،در افقها مختل  ،بهجا ميگذارد.
شایان کر است که در ایران به علت عدم دسترسي به
فناور آزمایشگاهي ،تاکن ن امکان تحقیق در این روش
بهوج د نیامده است ،گرچه ردیابها و ایزوت پها م اد
هستند که اخیراً در عرصهها مختل از جمله
هیدروو ئ بهکار گرفته شدهاند و نسبت به روشها
دیگر ،برا برآورد اجزا این چرخه دارا هزینه
پاوینتر نیز هستند .اندازهگیر جریان در محیطها
اشباع و غیراشباع کار پرهزینها است و دقت روشها
نیز مناسب نیست ( Edmundو همکاران .)5388 ،مطابق
تحقیقي که بر رو رس بات دریاچه واوبي سانتیاگ  5در
مکزیک انجامگرفته است با نم نهبردار از دو حفار تا
عمق نه متر ،ن سانات دورهها تر و خشکساوي تا
 55۱33سال قبل از میالد ،بهوسیله ردیاب کلر بهدست
آمده است ( Jungjaeو همکاران.)2353 ،
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد پژوهش :تحقیق حاضر در دشت
اردبیل با محدوده ط ل جغرافیایي ' 18˚ 53تا '18˚ 51
و عرض ' 38˚ 51تا ' 38˚ 33با هدف برآورد اقلیم
دیرینه انجام گرفت .اطالعات ایستگاهها سین پتیک،
چاهها و قناتها م ج د و همچنین از پروفیل خاک
استفاده شد .بعد از اینکه نم نهبردار انجام گرفت و
نم نهها در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل شدند ،محل یا
عمق و زمان قرارگیر ردیابها برا خاکها مختل
و در چاهها مختل برآورد و این مشخصات از ردیابها
شرایط چرخه هیدروو ئیکي را در زمانها بهدست
آمده ،اراوه خ اهند داد .مساحت دشت اردبیل حدود 31
هزار هکتار و مساحت کل ح ضه آبخیز باندست آن به
همراه دشت حدود  155/1هزار هکتار ميباشد برا
Valle be Santiago

1

تعیین مشخصات زیر ح ضهها رودخانه و همچنین
آبراههها اصلي و فرعي از نقشهها ت پ گرافي ،تصاویر
ماه ارها  ،بازدیدها میداني و تحلیلها نرمافزار GIS
استفادهشده است .دشت اردبیل ازنظر ساختار
زمینشناسي از فالتها ،دشتها دامنها  ،دشتها
رس بي ،دشتها رودخانها  ،واریزها بادبزني شکل
تشکیلشده است.
سنگریزه دار و اراضي مخل
سازندها م ج د در دشت اردبیل عبارتاند از دشتها
آبرفتي ،نهشتهها ک اترنر ،دشتها رس بي ،سط ح
دگرگ ني،
فرسایش یافته قدیمي ،سنگآهکها
آتشفشاني و ت ف ميباشد .برا بررسي ویژگيها
اقلیمي دشت اردبیل ،دادهها دو ایستگاه سین پتیک ،و
 51ایستگاه بارانسنجي واقع در دشت ،م رد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
منطقه م ردمطاوعه در فصلهاا سارد ساال تحات
تأثیر ت ده ه ا مهاجر از شمال ،شمال غرب و غرب قرار
ميگیرد .در فصل تابستان نیز گاهي دستگاهها کمفشار
بارانزاوي تأثیر گذاشته و بارندگيها تابستانه را در ایان
مناطق باعث ميش د .بخشهاایي از اساتان تحات تاأثیر
اقلیم خزر قرار داشته ،دریا خزر در شارق اساتان بار
شرایط دمایي و رط بتي آن اثر ميکند و م جاب تعادیل
آب و ه ا در آن مناطق ميش د .با ت جه به بررسايهاا
بهدستآمده ،آبوها ا اردبیال در  53ساال گذشاته از
وضعیت نیمه مرط ب به حاوت نیمه خشک تغییار اقلایم
داده بهط ر که در سالها اخیر تنش و ناهنجار هاا
ج و آبوه ایي در این استان باه وجا د آماده اسات.
مرکز استان پنج درجاه کااهش دماا ها ا در ده ساال
گذشته م اجه ب ده است ،که نشاان مايدهاد آبوها ا
اردبیل از حاوات مرطا ب باه حاوات نیماهخشاک سارد
تبدیل شده است .مت سط بارندگي نرمال در اساتان 331
میلي متر ميباشاد .م قعیات دشات اردبیال در شاکل 5
نشان دادهشده است.
روش پژوهش :ردیابها ،پارامترهایي مثل تغذیه
سفرهها زیرزمیني ،بارش و ارتبا آنها را در دورهها
مختل زماني ،برآورد ميکنند .برا رسیدن به وقایع
بارشها گذشته ،از غلظت ،عمق قرارگیر و سن
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ردیآبها شیمیایي استفادهشده و با ایجاد روابط
همبستگي بین این متغیرها مدوي اراوه شده
است( .)5332 ،Scanlonاین مدل قادر است ،تغییرات
بارش را در دورهها گذشته و نیز آینده با ت جه به روند
تغییرات ردیآبها با دقت بان و هزینه کمتر برآورد کند.

352/

هدف مهم این تحقیق ترسیم پروفیل ردیآبها در منطقه
غیراشباع دشت ,تعیین سن آبها قرارگرفته در اعماق
خاک با استفاده از رابطه ادم ند-آویس ن در خاک محیط
غیراشباع پروفیلها و در نهایت تعیین زمانتر و
خشکساويها ميباشد.

شکل  -1م قعیت دشت اردبیل در استان و ایران

با ارزیابي تحقیقات و منابع انجامشده در کش رها
خارجي مشخص ميش د که از چهار دهه گذشته تا به
حال استفاده از ردیابها محیطي بهویژه ایزوت پها
فراگیرتر شده است .با پیشرفت فناور استفاده از
ایزوت پها مثل  3H ,2H ,18Oو سایر ایزوت پها متداول
شده است ( Edmunds .)5383 ،IAEAو همکاران
( )5381و  )5335( Scanlonدر این م رد بررسيهایي
در آفریقا انجام دادهاند و نتایج قابل قب وي دریافت
کردهاند که در این تحقیق از روابط تجربي تحقیقات

آنها استفاده گشته است ووي بهتر است برا واسنجي
این روش از روشها بیالن آبي ،مدلساز عدد و
ئو اوکتریک نیز بهره گرفته ش د با ترکیب و تکمیل این
روشها نتایج معتبر و قابل قب وي به دست خ اهد آمد.
در این ن ع تحقیقها ،مناطق نم نهبردار آبها
زیرزمیني و محیط غیراشباع اهمیت خاصي دارد .برا
این منظ ر نم نهها پروفیلها حفرشده ،قنات و
چاهها از قسمتها مخرو افکنه ا  ،دشت سیالبي و
آبرفتي ،دشتسر ،پالیاها و نیز قناتها باندست
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برداشت شد .این مناطق بهوسیله نرمافزار  GISو نیز
اندازهگیر ها  GPSدقیقاً رو نقشهها معین شد .برا
نامیدن محلها نم نهبردار و هر نم نه از عالوم
اختصار اسم منطقه ،ن ع نم نه (آب سطحي ،زیرزمیني،
خاک ،بارش و  ).....و یا عمق (در محلها غیراشباع)
استفادهشده است .هفت پروفیل با اعماق ،53 ،51 ،هفت،
پنج ،شش و شش متر در دشت اردبیل بهوسیله
آگرها ضربها  .دستي و نیز حفر چاه بهمنظ ر برداشت
نم نه خاک استفاده شد و از هر نیم متر این پروفیلها
نم نهبردار خاک انجام شد.
در تحقیق حاضر از روش تحلیل خ شها نرمافزار
 STATISTICA 12بهمنظ ر دستهبند
آمار
نم نهها بهدستآمده از پروفیلها استفاده شد .غلظت
کلر و پارامتر شیمیایي دیگر در نم نهها آب و خاک
اندازهگیر شد .اتصال و وینک روش  Wardsو فاصله
 Euclideanبهترین ن ع خ شهبند برا اطالعات
نم نهها خ اهد ب د .بهمنظ ر اثبات تفاوت بین گروهها
حاصل از تحلیل خ شها  ،از نرمافزار  SPSS 17استفاده
شد و با تحلیل  ANOVAتفاوت بین خ شهها به دست
آمد ( Boggsو همکاران.)5388 ،
بررسي هیدروئو شیمیایي شامل دو گام نم نهبردار
و تحلیل است و برا نم نهبردار نیاز بهدقت در انتخاب
محلها است ,تا اینکه نم نهها بت انند هدف م ردنظر را
پ شش دهند .کلراید ميت اند بهعن ان یک پارامتر مهم
در ردیابي محس ب ش د ،که یک ماده راکد و پایدار
شیمیایي است و در ترکیب شیمیایي آب زیرزمیني که
در تعامل با م وک لها آب که در فرایند تبخیر و تعرق
تجزیه یا خارج ميش ند ،محافظت ميش د (،Scanlon
 .)5332کلراید محیطي به علت فراواني در بارش ،برا
ردیابي در رس بات مناطق خشک و نیمهخشک کاربرد
دارد ( Edmundsو همکاران .)5388 ،دادهها مرب به
میزان  CLدر ط ل فص ل بارش سالها  81-81از 3/1
تا  2/5میليگرم در ویتر تغییر ميکند .چند عنصر از
امالح بارش از قبیل کلراید ،برم ،فل و ر و نیترات با
ماندگار بان در ط ل عب ر از منطقه غیراشباع
باقيمانده ،راهنما و ردیاب واکنشها محیطي هستند.
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که در این تحقیق از ردیاب کلر استفاده شد .سن آبها
قرارگرفته در اعماق ،بهوسیله پارامترها مقدار کلراید در
اعماق و جریان سطحي با معادوه ( )5محاسبه ميش د.
معادوه دومي شکل ساده شده معادوه اصلي اووي است
( Edmundsو همکاران 5388 ،و  Scanlonو همکاران،
.)5332
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مقدار رط بت خاک (گرم بر ویتر)،

ارتفاع منطقه غیراشباع از سطح زمین (میليمتر)،
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غلظت کلراید در منطقه غیراشباعCp ،
در بارش (گرم بر ویتر) p ،میانگین بارش منطقه

غلظت کلراید

(میليمتر) ميباشد.
برا مشخص ساختن ت زیع زماني نف  ،از دو ن ع
مقیاس زماني ک تاه و بلندمدت استفاده شد .ت زیع زماني
در مقیاس ک تاهمدت ،بر اساس مقدار رط بت و پتانسیل
رط بت در محیط غیراشباع است و ت زیع زماني
بلندمدت بر اساس مقایسه غلظت کلراید و رط بت خاک
به دست آمد ( Edmondsو همکاران .)5388 ،سن
آبها قرارگرفته در اعماق خاک بهوسیله رابطه ()5
محاسبه شد .نتایج حاصل از این محاسبه در گرافهایي
در شکل  2اراوه شده است .مطابق اصل کلي ،هر چه
غلظت کلراید در نم نهها بانتر باشد نشانگر تبخیر تعرق
زیاد و در نتیجه بارش کمتر خ اهد ب د.
نتایج و بحث
پروفیلها شاخص در شش منطقه ایمیجه ،حسن
بارو ،قرور ،ک ریئم ،آراول و دووتآباد حفر شد .مت سط
غلظتها کلراید ( )csدر پروفیلها بهترتیب ،15/13
 2۱/۱11 ،585/21 ،2۱۱/31 ،53۱5/5و 233/3۱
میليگرم در ویتر ن سان ميکند .این ن سانات در
دورهها فصلي تفسیر شده است که مرتبط با دورهها
تر و خشکساوي است .غلظت کلراید بارش مت سط دو
ساوه ( 1/15میليمتر) در منطقه اردبیل برآورد شد.
مقدار بارش در بخشها مختل دشت از 223
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میليمتر در حسن بارو تا  281میليمتر در قرهور متفاوت
است.
بیشینه مقدار کلراید در شش پروفیل مذک ر در
اعماق دو اوي سه متر بین  31-5212میليگرم بر ویتر
ميباشد  .با حرکت به سمت اعماق پاوین ،تغییرات و
مقدار کلراید عمدتاً کمتر ميش د .بیشینه مقدار کلراید
در منطقه قرهور است (شکلها  1اوي  .)8آبها
سطحي و باران بعد از اینکه وارد خاک ميش ند به
مقدار کلراید آنها اضافه شده و به عبارتي تغلیظ
ميش ند .از دنیل غلظت بان کلراید در اعماق دو تا سه
متر نف پذیر اشباعي بارش تا این اعماق ،سپس
صع د شعریه ،ن ع رس بات این منطقه که عمدتا در این
عمق ،مقدار شن خاک نیز افزایش زیاد یافته و تبخیر
آب به سمت بانست درنتیجه غلظت کلراید در آنجا زیاد
ميش د ( Allisonو .)5328 ،Hughes
همانط ر که در شکل  2اراوه شده است ،در منطقه
قرهور مقدار کلراید بین  5212تا  533میليگرم بر ویتر و
مت سط وزني  ۱11/2۱میليگرم بر ویتر ميباشد و ن ع
بافت خاک شني-و مي است .این پروفیل در بخش
مرکز دشت اردبیل قرار داشته ،پس از پروفیل
دووتآباد ،دارا کمترین ارتفاع در سطح دشت است.
پروفیل دووتآباد در شماويترین بخش دشت اردبیل قرار
دارد و مقدار کلراید در این پروفیل بین  823تا ۱2
میليگرم بر ویتر قرار داشته و مت سط وزني آن 233
میليگرم بر ویتر است که دومین رتبه را در مقدار کلر
دشت دارد .این پروفیل تقریباً نسبت به بقیه پروفیلها
در پستترین منطقه قرار دارد و بافت آن شني-و مي
ميباشد .پروفیل آراول در قسمت جن بيترین بخش
دشت و به همراه پروفیل ایمیچه در بانترین ارتفاع دشت
قرار دارد .این پروفیل دارا بافت شني-رسي-و مي
است .مقدار مت سط کلر در آن  2۱2میليگرم بر ویتر
است که بین  28تا  221میليگرم بر ویتر متغیر است و
س مین رتبه کلر را دارد .پروفیل ک رویم در قسمت
جن ب غرب دشت با ارتفاع  53۱1قرار دارد .این پروفیل
نیز دارا بافت شني-و مي ب ده و مقدار کلراید در آن در

351/

چهارمین رتبه ،بین  15تا  182میليگرم بر ویتر و
مت سط وزني  585میليگرم بر ویتر متغیر است.
پنجمین پروفیل حفرشده ،حسن بارو در شرق در دشت
اردبیل ميباشد .در این پروفیل مقدار کلراید بین  521تا
 32میليگرم بر ویتر قرار داشته و مت سط وزني آن 53۱
میليگرم بر ویتر است .این پروفیل در ارتفاع  53۱2متر
از سطح آزاد دریا قرار دارد .آخرین پروفیل حفرشده در
منطقه ایمیچه در شرقيترین و مرتفعترین بخش دشت
با ارتفاع  5153متر ميباشد .مقدار کلراید در این پروفیل
بین  31تا  52میليگرم بر ویتر قرار داشته و مت سط
وزني آن  15/1میليگرم بر ویتر ،که کمینه ردیاب کلر
را داراست .با بررسي مقادیر کلراید دشت اردبیل در
جاهایي که ارتفاع از سطح دریا بیشتر ب د مقدار کلراید
پروفیل آنها کمتر از مناطق پستتر ب د .همانط ر که
در شکل  2مشخص است در پروفیلها ،مقدار کلراید در
اعماق پاوین تر ن سانات کمتر دارد .تغییرات عم د
غلظت کلراید در پروفیلها از روند تغییرات پتانسیل
رط بت خاک در آنها تبعیت ميکند که هر دو
نشاندهنده مقدار نف آب است به علت اینکه غلظت
کلراید در اعماق کمتر از  2-8متر افت ميکند ،در این
مناطق جریان آب بیشتر خ اهد ب د.
مطابق جدول  ،5آزم ن فیشر برا تشریح اهداف
آمار استفاده شد چ ن تفکیک خ شهها بر اساس
بیشترین اختالف بین طبقات است پس افزایش مقدار F
نشان از اختالف مقادیر هر پروفیل است بهط ر که در
پروفیل آراول بیشترین مقدار  Fوج د داشت یعني
مقادیر ردیاب در آن اختالف بیشتر نسبت به سایر
پروفیلها دارد و در یک طبقه منحصر و جدا قرار
ميگیرد .سط ح معنيدار مشاهدات ( )sigپایینتر نشان
از پذیرفته نشدن برابر و همگني خ شهها درنتیجه
تفاوت خ شهها است .همانط ر که در جدول تجزیه
واریانس مشخص است ،پروفیلهایي که در یک خ شه یا
طبقه قرار ميگیرد ،دارا سط ح معنيدار ( ،)sigآزم ن
فیشر و مربع خطا و مربع میانگین مشابه هست (Khalaj
و .)5333 ،Pakzad
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جدول  –1همگنبند و خ شهبند پروفیلها و تجزیه واریانس) (ANOVAبهمنظ ر اعتبارسنجي
خطا
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شکل  -۲پروفیلها مقدار کلراید و رط بت خاک محیط غیراشباع در شش نقطه نم نهبردار دشت

-8

ارزیابي تغییرات اقلیم دیرینه به کمک ردیاب شیمیایي کلر در رس بات منطقه غیراشباع دشت اردبیل

بهط رکلي مشخصات پروفیلها منطقه غیراشباع
در دشت آبرفتي اردبیل نشان داد که در این دشت
غلظت کلراید پایین ب ده ووي مقادیر رط بت خاک و
تغذیه بان است .غلظت کلراید پاوین در پروفیلها نشان از
نف آب بان در دورهها خاص درگذشته ميباشد.
نکتها که در این پروفیلها وج د داشت غلظت بان
کلراید در اعماق دو تا سه متر است که بهعلت شسته
شدن کلراید از سطح به این اعماق است که مرتبط با
بافت شني زبر در این اعماق است.
همچنین ،منطقه اشباع سطحي به علت تأثیر تبخیر،
در پایین این منطقه (عمق دو تا سه متر ) تجمع امالح
به وج د ميآید  .برآورد درازمدت تغذیه و تغییرات اقلیم
بهوسیله غلظتها کم کلراید در دشت اردبیل بررسي
شد .در این دشت مشخص است که مقدار تغذیه در
دورها گذشته دارا ن ساناتي است که از دورهها
خشک و ترساوي تبعیت ميکند ( Elmoreو همکاران،
.)5381
سن برآورد شده با روش ردیابي در رس بات دشت
اردبیل در روش رابطه ادم ند-آویس ن از  232تا 1155
سال در شش پروفیل متغیر ب د .تغییرات زماني
پروفیلها با ت جه به غلظت کلراید در آنها بررسي شد
که بیشینه زمان قرارگیر آب در پروفیلها حدود 1133
سال برآورد شد .در روش ردیابي ،وج د مقادیر بان
کلراید تجمعي یا عمق بیشتر پروفیل ،حاوز اهمیت است
درنتیجه بازه زماني بیشتر را پ شش خ اهد داد
بهط ر که پروفیلها عمیق ميت انند شرایط اقلیمي
قدیميتر را برآورد کنند در این میان ،تأثیر پ شش
گیاهي در برداشت آب از منطقه غیراشباع ميت اند
خطا معنيدار ایجاد کند که نیاز است بررسي خاصي
برا این کار بهوسیله مطاوعه نیسیمتر در منطقه انجام
گیرد.
مقایسه و استنتاج از دادهها فیزیک خاک و
ردیآبها محیطي ميت اند به بررسي و برآورد ت زیع
زماني جریان محیط غیراشباع کمک کند .مطابق
رابطها که در بحث قبلي اراوه شد ،سن آبها
قرارگرفته در اعماق محاسبه شد .همانط ر که مشخص

35۱/

شد ،آبها مناطق غیراشباع قرارگرفته در اعماق به-
وسیله عنصر کلر ردیابي ميش د .منشاء این آبها ،باران
ب ده ،درنتیجه با این اطالعات ميت ان زمان وق ع بارش
را پیشبیني کرد .بر اساس تحقیقات انجامشده ،مقدار
بارش نیز رابطه معک س با مقدار ردیاب کلر دارد.
درنتیجه ميت ان بهغیراز زمان وق ع ،مقدار بارش را نیز
برآورد کرد ( Lodgeو همکاران.)5338 ،
با ت جه به مقدار کلراید در اعماق خاک و روابط
برآورد زمان قرارگیر آن در این اعماق ( Scanlonو
همکاران ،)5332 ،وضعیت اقلیمي و تغذیه در دشت
اردبیل مشخص شد .در این برآوردها از بارش مت سط
 33ساوه و غلظت مت سط کلراید اعماق استفاده شد،
حال ميت ان برا هرکدام از دورهها تر و خشکساوي
مقدار بارش را نیز برآورد کرد .همانط ر که در شکل 1
مشخص است .مقدار بارش با ت جه بهعکس مقدار کلر آن
در دوره خاص مطابق رابطه ( ،)2برآورد گشته است
( Allisonو همکاران .)5328 ،مطابق این برآورد چهار
ترساوي مهم در دشت اردبیل اتفاق افتاده است .آخرین
برآورد واقعه در حدود  533سال اخیر بهص رت
خشکساوي ب ده است که در شکل  1بهط ر کامل
اراوهشده است.
() 2

1
P
mean  cli
P
i
1
cl
mean

که در آن Pi ،مقدار بارش در دوره خاص خشکساوي
یا ترساوي (میليمتر) Pmean ،مقدار مت سط بارش دوره
آمار  32ساوه (میليمتر) cli ،غلظت کلراید در عمق یا
دوره م ردنظر (میليگرم بر ویتر) clmean ،غلظت مت سط
کلراید در منطقه غیراشباع دشت اردبیل (میليگرم بر
ویتر) ميباشد.
همانط ر که از شکل  1و جدول  3مشخص است
به شروع یک
آخرین واقعه در دشت اردبیل مرب
خشکساوي در حدود  55۱سال پیش با بارش حدود 232
میليمتر است .مطابق محدودیتي که در مطاوب قبلي
اشاره شد و به انباشتگي ردیاب کلر در عمق دو تا سه
متر سطح زمین برميگردد ،نميت ان شرایط اقلیمي

جلد  ،8شماره 5331 ،3

 /352نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

سالها اخیر را با این روش برآورد کرد .بر اساس
و
Farajzadeh
بهوسیله
اراوهشده
مطاوب
 )5331( Movaheddaneshبا تغییر هر  53تا  51درصد
مقدار بارش ،شدت یک خشکساوي یا ترساوي ،یک طبقه
کیفي (ناچیز ،ضعی  ،مت سط ،شدید و بسیار شدید) در
1500
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Ar

0

ط ل یک دوره زماني مشخص تغییر ميیابد .با این
ت صی  ،مطابق بارش مت سط  283میليمتر در دشت
اردبیل 53 ،درصد آن  28میليمتر خ اهد ب د و در
جدول  2خشکساوي و ترساويها طبقهبند شدند
( Farajzadehو .)5331 ،Movaheddanesh
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دشت اردبیل (مت سط شش پروفیل)
شکل  -۳استنتاج سن آبها قرار گرفته در اعماق پروفیلها در خاک محیط غیراشباع منطقه م رد مطاوعه

تحلیل و تعیین زمان قرارگیری آب در اعماق و
وقوع تر و خشکسالیها :برا

محاسبه ت زیع زماني

قرارگیر آب بارشي در اعماق خاک ،از دو روش معادوه

ادم ند-آویس ن و مقادیر میانگین ،بیشینه و کمینه
غلظت کلراید بهوسیله نم دارها کلراید تجمعي در برابر
مقدار رط بت خاک تجمعي استنتاج شد .این نم دارها

ارزیابي تغییرات اقلیم دیرینه به کمک ردیاب شیمیایي کلر در رس بات منطقه غیراشباع دشت اردبیل

زمان قرارگیر امالح یا به عبارتي آب در اعماق خاص را
نشان ميدهد .سن برآورد شده امالح رس بات دشت
اردبیل در روش رابطه ادم ند-آویس ن ( Allisonو
 )5328 ،Hughesاز  232سال در پروفیل ایمیچه تا

 1155سال در پروفیل قرهور متغیر ب د .تغییرات زماني
پروفیلها با ت جه به غلظت کلراید در آنها بررسي شد
که بیشینه زمان قرارگیر آب در پروفیل قرهور به دویل
مقدار زیاد کلر در این پروفیل ب د.
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شکل  -۴محاسبه مقدار بارش ساننه و فرکانس دورهها تر و خشکساوي دشت اردبیل در دوره 3۱33ساوه (بارش مت سط  283میليمتر در دشت
اردبیل)
جدول  -۲طبقهبند شدت خشکساوي یا ترساوي دشت اردبیل
مت سط بارش دشت اردبیل (میليمتر)

خشکساوي
ناچیز

خشکساوي
ضعی

خشکساوي
مت سط

خشکساوي
شدید

خشکساوي
بسیار شدید

283

212-283

221 -212

582-221

513 -582

<513

مت سط بارش دشت اردبیل (میليمتر)

ترساوي
ناچیز

ترساوي مت سط

ترساوي شدید

ترساوي بسیار
شدید

283

283-338

33۱-328

328 -123

<123

دورهها اقلیمي بهدستآمده را ميت ان در سه
طبقه قرار داد ،دوره اقلیمي تا  5333سال که بهوسیله
پروفیلها ایمیچه ( 232سال) و حسن بارو (333
سال) برآورد شدند .دوره اقلیمي  5333تا  2333سال
که بهوسیله پروفیلها آراول ( 5333سال) و پروفیل
ک رویم ( 5223سال) به دست آمد و آخرین دوره 3133
تا  1133سال که بهوسیله پروفیلها دووتآباد (3813
سال) و قرهور ( 1155سال) استخراج شد.
در پروفیل ایمیچه که در بانترین ارتفاع دشت با
عمق هشت متر قرار دارد ،دو خشکساوي مهم اتفاق
افتاده است .اووین خشکساوي در عمق سه متر (21

ترساوي ضعی
338 -33۱

سال گذشته) بعد در عمق  ۱/1متر ( 333سال
گذشته) برآورد شد .در پروفیل حسن بارو نیز که در
غرب دشت قرار دارد ،تا عمق هفت متر سه خشکساوي
مهم اتفاق افتاده است .اووین خشکساوي در عمق یک
متر ( 13سال گذشته) بعد در عمق سه متر (252
سال گذشته) و اوج آخر در عمق پنج متر (۱12
سال گذشته) ب ده است .در پروفیلها جن ب دشت،
آراول و ک رویم ،تغییرات بارش به ترتیب در دورهها
 5333و  5223سال گذشته برآورد شدند .در پروفیل
آراول تا عمق  2/1متر  ،سه اوج وج د دارد که
نشاندهنده خشکساوي ها در این دشت هستند .اوج اول
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دارد که نشاندهنده یک خشکساوي مهم در عمق دو
متر ( 1۱8سال گذشته) در این دشت است و اوبته
نت انسته مثل سایر پروفیلها دقت مناسبي دورهها
اقلیمي را برآورد کند .پروفیل آخر در غرب دشت به نام
قرهور با بیشترین مقدار کلر دارا سه اوج خشکساوي
ميباشد .اوج اول در عمق یک متر ( 518سال
گذشته) ،اوج دوم در عمق سه متر ( 53۱2سال
گذشته) و اوج آخر در پنج متر ( 2133سال گذشته)
ميباشد.

در عمق یک متر ( 33سال گذشته) ،اوج دوم در عمق
دو متر ( 223سال گذشته) و اوج آخر در پنج متر
( 223سال گذشته) ميباشد .پروفیل ک رویم ن سانات
اقلیم دیرینه را با سه اوج اصلي خشکساوي در اعماق دو
متر ( 213سال گذشته) ،سه متر (  2۱3سال
گذشته) و پنج متر ( 855سال گذشته) قرارگرفته
است.
در شمال دشت پروفیل دووتآباد با کمترین ارتفاع
قرار دارد .این پروفیل با عمق  ۱/1متر  ،یک اوج مهم

جدول  -۳واقعه تر و خشکساويها به همراه مقدار بارش (میليمتر) و زمان وق ع آنها بهدست آمده از روش ردیابي در دشت اردبیل
دوره ه اشناسي

زمان وق ع (سال)

مقدار بارش

خشکساوي مت سط

55۱/1

232/8

ترساوي شدید

253/2

115/3

خشکساوي بسیار شدید
ترساوي بسیار شدید
خشکساوي شدید
خشکساوي مت سط
خشکساوي مت سط
خشکساوي مت سط
خشکساوي شدید
خشکساوي ضعی
ترساوي بسیار شدید
ترساوي ناچیز
ترساوي بسیار شدید

123/3
231/2
5381/2
5335/1
5232/8
2331/2
2131/3
2831/2
3525/2
3335/2
3112/5

83/3
233/3
522/2
581/1
231/3
251/3
5۱8/۱
213/8
123/3
231/۱
۱5۱/2

با ت جه به اینکه مقدار بارش و غلظت کلراید در
محیط غیراشباع رابطه معک س دارد ،مقدار بارش برا
دورهها اقلیمي ،برآورد گشت .برا معین شدن زمان
وق ع خشک و ترساويها در اعماق پروفیلها ،سن
آبها قرارگرفته در اعماق خاک بهوسیله معادوه
مرب  ،محاسبه شد .در  5533سال اخیر ،دو ترساوي و
دو خشکساوي عمده ثبت شد .آخرین خشکساوي در 55۱
سال پیش با  232میليمتر بارش و دومین خشکساوي در
 123سال پیش با  83میليمتر بارش برآورد شد .در
همین دوره آخرین ترساوي در  253سال پیش با 115
میليمتر بارش و دومین ترساوي در  231سال پیش با
 233میليمتر بارش ثبت شد که این ترساوي بیشترین

مقدار بارش برآورد شده در کل دوره  3۱33بهدستآمده
ب ده است .از  5533تا  2333سال پیش به مدت 5833
سال دشت اردبیل یک خشکساوي مت سط را تجربه کرده
که نشاندهنده ط نني ب دن دورهها خشکساويها در
این دشت است.
در دوره  2333تا  3113سال پیش دوره ترساوي با
ن ساناتي اتفاق افتاده که بارش  125میليمتر در 3525
سال پیش 231 ،میليمتر در  3335سال پیش و بارش
 ۱5۱میليمتر در  3112سال پیش برآورد شده است .با
ت جه به این م ض ع دشت اردبیل یکروند بهس
خشکساوي در پیش دارد .اوبته در این روند خشکساوي،
دورهها تر و خشکساوي با تغییرات اقلیمي کمتر،

ارزیابي تغییرات اقلیم دیرینه به کمک ردیاب شیمیایي کلر در رس بات منطقه غیراشباع دشت اردبیل

ميت اند اتفاق بیافتد .در کنار این گرافها برا هر
پروفیل ،رابطه مقدار تجمعي آب خاک و مقدار تجمعي
کلراید در خاک محیط غیراشباع همان پروفیل ترسیم
گشته است که دارا همبستگي کامالً معنيدار
ميباشد.
مهمترین خطا روش ردیابي شیمیایي در برآورد
اقلیم دیرینه و تغذیه آبها زیرزمیني ،عبارت از خطا
اندازهگیر غلظت کلراید رس بات و بارش در آزمایشگاه
ميباشد .از طرف دیگر عمق پروفیلها در انعکاس
دورهها اقلیمي دیرینه کامالً م ثر است .در روش
ردیابي ،مشخص ساختن دقیق وضعیت اقلیمي و
تغییرات بارش در دورهها ک تاهمدت ،بسیار مشکل و از
محدودیتها این روش است .همانط ر که قبالً نیز
کر شد بافت خاک در رس بات نیز نقش مهمي در
مشخص ساختن وضعیت پروفیل ردیآبها دارد ( Peterو
.)5333 ،Wundt
مقدار رط بت خاک در ترسیم و اعتبارسنجي
پروفیلها ردیابي دشت خیلي مؤثر ب د .طبق فرضیها
که وج د دارد پارامترها زیاد ازجمله ت پ گرافي ،بافت
رس بات و پ شش گیاهي ميت انند بر مقدار ردیآبها در
محیط غیراشباع تأثیرگذار باشند ( Scanlonو همکاران،
 .)5332نقش گیاهان نیز در رط بت خاک حاوز اهمیت
است .گیاهان م ج د در منطقه که بیشتر ب تها و دارا
ریشهها عمیق هستند ،ميت انند آب را از اعماق پاوین
تر جذب و از خاک خارج کنند.
کاربرد و محدودیتهای مطالعه حاضر در مدیریت
منابع آب :استفاده از ردیابها

شیمیایي در این

تحقیق ت انست با بررسي تغییرات اقلیمي در دورهها
گذشته ،مدوي برا آینده ،ترسیم کند .که در حال حاضر
روند بهس خشکساوي وج د دارد که با استفادهها
بیشتر از منابع آب زیرزمیني منطقه ،خطرات خشکساوي
تشدید خ اهد شد .با اجرا پروئهها مناسب ميت ان از
اثرات آن کاست .استفاده از روش ردیابي ایزوت پي
ميت اند تأثیر پروئهها منابع آب را بر وضعیت هرزاب و
نف باندست در زیر ح ضهها ،مشخص سازد .با این
ارزیابي ،مدیریتي جامع بر منابع آب ح زه آبخیز حاکم
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خ اهد ب د .تحقیق حاضر که در منطقها نیمهخشک
انجامگرفته است قابلتعمیم به سایر مناطق نیمهخشک
کش ر ،دارا شرایط مشابه شرایط ح زه آبخیز اردبیل
ميباشد .بیشتر مطاوعات مناطق غیراشباع در محلها
خاص ئو مرف و ئیک مثل دشتها انجامگرفته است ووي
ت صیه ميش د که این ن ع مطاوعات در محلها مختل
ت پ گرافي انجام گیرد .اوبته بعضي تحقیقات در
کش رها خارجي در این زمینه ميت ان اشاره کرد از
جمله بررسي مناطق غیراشباع در سط ح آبراهها و بین
در  Huecobolsonو شمال Eagle flat
آبراهها
( Scanlonو همکاران )5332 ،و یا در مناطق آبرفتي و
مخرو افکنها در کاویفرنیا و ن ادا اشاره کرد .در این
تحقیق محلها پروفیل مناطقي ب دند که تحت تأثیر
رواناب و آبها جار در مخرو افکنه ها یا آبرفتها
قرار نگرفتند پس فرض بر این ب د که پروفیل کلراید،
فقط حاصل کلراید بارش ب ده است .برا پروفیلها
مناطق آبراهها و دشتها سیالبي بایستي مقدار
کلراید حاصل از رواناب را نیز جداگانه محاسبه کرد.
ت صیه ميش د با بررسيها اوکترومغناطیسي و
بین پروفیلها
ئو فیزیکي ،تغییرات رط بتي و نف
ارزیابي ش د .در این ص رت ميت ان ،نتایج نقطها
پروفیلها را به کل منطقه تعمیم داد.
به دویل اینکه حفر پروفیل در دشتها
م ردمطاوعه دارا هزینهها بانیي ميباشد ،وذا ت صیه
ميش د ،پروفیل کلراید از طریق مدل ،شبیهساز ش د.
استفاده از ردیآبها دیگر ایزوت پي مثل  3Hو  36 CLو
شیمیایي مثل نیترات با زمینهها دیگر در مطاوعات
هیدروو ئیکي و هیدروئو و ئیکي ت صیه ميش د.
پیشنهاد ميش د ،محلها حفر پروفیل دورتر از اراضي
زراعي باشد چ نکه ک دها استفادهشده در این اراضي
ميت اند در بیالن طبیعي امالح تأثیر بگذارد .در روش
بیالن کلراید ت صیه ميش د نم نهبردار از بارش،
رواناب ،آبها زیرزمیني و محیط غیراشباع در چند
سال مت اوي ص رت گیرد تا دقت بان و خطا کمتر
در نتایج وج د داشته باشد.
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محترم این واحد دانشگاهي بهعمل ميآید و همینط ر
 ی س وثیق و،از همکار آقایان دکتر ابا ر اسمعلي
.محسن ملکي قدرداني مي ش د
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