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چکیده

Abstract

Today, watersheds are severely affected by natural and manmade stresses, and their ability to recover and adapt to altered
conditions depends on the resilience of watersheds. Therefore,
due to the importance of this issue and the necessity to explain management models in order to promote resilience in
the country's watersheds, the present paper aims to analyze the
concept, application, and methods of hydrological resilience assessment as one of the resilience dimensions in comprehensive
watershed management. Studies in this field are very limited
worldwide but have an upward trend. Accordingly, the methods used to evaluate hydrological resilience have so far been
limited to the use of simple compilation methods such as determining the arithmetic mean of some important hydrological
indicators, using the Budyko curve and the Convex model. Budyko's curve analysis was mostly based on rainfall, evapotranspiration, and runoff production. But the convex model is used
by considering the failure thresholds of hydrological indicators
and establishing a relation between the process of long-term
changes and the failure thresholds of indicators. The indicators
used are multitude and have different applications depending
on the hydrological conditions of each watershed. Among the
most important of them can be the ratio of drought index to
runoff, temporal trend and frequency of low and high water
flow, change in annual water yield, groundwater level, surface
runoff intensity, river enrichment from nutrients, and heavy
metals, forest degradation percentage, soil erosion, sediment
yield, and saline water levels are all the result of the interaction
of other influential environmental factors, such as climatic,
ecological, economic, biophysical and social.
Keywords: Watershed Sustainability, Land Degradation,
Nature-Based Approaches, Index-Based Models, Resource
Management.
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 حوزههای آبخیز بهشدت تحت تأثیر تنشهای طبیعی،امروزه
و انسانی قرار گرفتهاند و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با
، ازاینرو.رشایط تغییر یافته به تابآوری حوزهها بستگی دارد
بهسبب اهمیت موضوع و رضورت تبیین الگوهای مدیریتی در
 نوشتار حارض با هدف،راستای ارتقا تابآوری حوزههای آبخیز کشور
 کاربست و روشهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک،ترویج مفهوم
بهعنوان یکی از ابعاد تابآوری در مدیریت جامع حوزههای آبخیز
 مطالعات انجام شده در این زمینه در سطح جهان.تدوین شده است
 روشهای، برایناساس.بسیار محدود است اما روند افزایشی دارد
مورد استفاده برای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک تاکنون محدود
به استفاده از روشهای تلفیق ساده مثل تعیین میانگین حسابی از
Budyko  استفاده از منحنی،برخی شاخصهای هیدرولوژیک مهم
 بیشرت بر اساسBudyko  تحلیل منحنی. بوده استConvex و مدل
. تبخیر و تعرق و میزان تولید رواناب استوار بوده است،مقدار بارش
 با در نظر گرفنت آستانههای شکست شاخصهایConvex اما مدل
هیدرولوژیک و برقراری ارتباط بین روند تغییرات طوالنیمدت و
 شاخصهای مورد.آستانه شکست شاخصها بهکار برده میشود
استفاده متعدد بوده و متناسب با رشایط هیدرولوژیک هر حوزه
ازجملهمهمرتینآنهامیتوانبهنسبت.آبخیزکاربردمتفاوتدارند
 روند زمانی و فراوانی جریانهای کمآبی و،شاخص خشکی به رواناب
، شدت رواناب سطحی، سطح آب زیرزمینی، تغییر در تولید آب،پرآبی
 درصد تخریب،غنیشدگی رودخانهها از مواد مغذی و فلزات سنگین
 تولید رسوب و سطح آب شور اشاره کرد که در، فرسایش خاک،جنگل
واقع برآیند کنش و اندرکنش سایر عوامل محیطی تأثیرگذار هامنند
.زیستفیزیکیواجتامعیهستند،اقتصادی،بومشناختی،اقلیمی
 رویکردهای، تخریب زمین، پایداری آبخیز:واژههای کلیدی
. مدیریت منابع، مدلهای شاخصمحور،طبیعتمحور
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مقدمه

پیشبینی شده است تغییرات اقلیمی جهانی در قرن بیست و
یکم تأثیر بهسزایی در رژیم هیدرولوژیک بسیاری از بومسازگان
رسارس جهان خواهند داشت ( Panو همکاران2015 ،؛  Zhouو
همکاران2015 ،؛  Zhangو همکاران .)2016 ،فشار وارده بر چرخه
هیدرولوژیک ناشی از تغییر اقلیم افزایش شدت خشکسالی؛
سیالب و تغییر در سایر فرآیندهای هیدرولوژیک بومسازگان حوزه
آبخیز را در پی داشته است ( .)2014 ،Randhirیکنواخت نبودن
تولید رواناب بهدلیل تغییر اقلیم مشکالتی را در پیشبینی آن به
همراه دارد .بههمین دلیل ،یک نگرانی جهانی در مورد مسئله
تولید رواناب در مقیاس حوزه آبخیز وجود دارد .هرگونه واکنش
پایدار هیدرولوژیک حوزه آبخیز به گرمایش اقلیمی ،تابآوری
آن را برجستهتر میکند .ماهیت غیرقابل پیشبینی بودن واکنش
هیدرولوژیک میتواند باعث ایجاد اختالل در طراحی و توسعه
زیرساختها با هدف مدیریت خطر شود ( Sinhaو همکاران،
 .)2018مطالعات متعددی تنشهای وارده بر سامانههای جهانی
آب ،افت آبهای زیرزمینی ،افزایش خطر سیل ،و محدودیت
در دسرتسی به منابع آب شیرین را گزارش کردهاند و بر همین
اساس توجه به تابآوری هیدرولوژیک رضورت دارد (Gerten
و همکاران2005 ،؛  Ebelو 2014 ،Mirus؛  de Carvalhoو
همکاران2021 ،؛ .)2021 ،Van Rooyen
در میان بومسازگان دارای پوشش گیاهی ،جنگلها از طریق تبخیر
و تعرق ،یعنی از دست دادن بخار آب به جو از طریق تعرق گیاه
و تبخیر مستقیم سطحی ،بر تعادل آب تأثیر میگذارند .جنگلها
از طریق تبخیر و تعرق بهطور مستقیم بر تولید آب (بهعنوان
مثال ،مقدار آب باران باقیمانده پس از پدیده تبخیر و تعرق) و
قابلیت دسرتسی آب در پاییندست و تنظیم رژیم هیدرولوژیکی
تأثیر میگذارند ( Muñoz-Villersو همکاران .)2012 ،بههمین
دلیل ،سامانههای رودخانهای در پهنهها و بومسازگان طبیعی
پرتنش ،بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین مسائل جهانی مربوط
به مدیریت منابع طبیعی مطرح شدهاند .اغلب مدیران منابع
طبیعی در رفع این چالشها تا حد زیادی از تابآوری یا ظرفیت
سامانه هیدرولوژیک برای جذب و پاسخ به یک آشفتگی همراه
با حفظ ساختار و عملکردهای اساسی آن استفاده میکنند
(1973 ،Holling؛  Folkeو همکاران.)2002 ،
ظرفیت هیدرولوژیک حوزه آبخیز در واکنش به فشارهای
طبیعی ،تحمیلی یا رضبههای ناگهانی مانند تغییر اقلیم،
آتشسوزی و فعالیتهای انسانی مثل چرا بیانگر سطح تابآوری
هیدرولوژیک آن حوزه آبخیز است .بهعبارت دیگر ،قابلیت حوزه
آبخیز برای ترمیم یا نگهداری عملکرد و ساختار هیدرولوژیک
خود در طول وقوع بینظمیهای کوتاه یا طوالنیمدت ،تابآوری
هیدرولوژیک گفته میشود .در حال حارض کاربرد مفهوم
تابآوری هیدرولوژیک باید پایه اصلی بسیاری از برنامهریزیها

فشارهای محیطی مختلف مثل تغییر کاربری زمین ،تغییر اقلیم،
حمله حرشات و گیاهان مهاجم و شیوع بیامریهای همهگیر
بهرسعت مبناهای بومشناختی کنونی را تغییر میدهند .غلظت
دیاکسید کربن در امتسفر اکنون خارج از محدوده ثبتشده
طی  800هزار سال گذشته است و زمینه را برای تغییر اقلیم
برای چندین قرن فراهم میکند (2014 ،IPCC؛ 2018؛  Zhuو
همکاران .)2021 ،در بسیاری از مناطق ،شاخصهای اصلی اقلیمی
مانند بارندگی ساالنه و فصلی ،دما و رطوبت بهرسعت در حال
خارج شدن از محدوده قبلی تغییرپذیری هستند (de Carvalho
و همکاران2021 ،؛  .)2021 ،Van Rooyenاز بین رفنت ظرفیت
سازگاری 1بومسازگان در اثر تغییرات محیطی شدید ممکن است
منجر به کاهش گسرتده تابآوری 2بومسازگان در مقیاسهای
محلی ،منطقهای و ملی شود ( Liuو همکاران.)2020 ،
حوزههای آبخیز سامانههای پیچید ه متشکل از ابعاد فیزیکی،
اجتامعی ،اقتصادی و اکولوژیکی در تعامل با هم و تأثیرگذاری
بر یکدیگر هستند .غالباً درک دقیق از تعامل بین ابعاد مختلف
در یک حوزه آبخیز دشوار بوده و بیشک دارای عدم قطعیت
زیادی است ( Krievinsو همکاران .)2015 ،گزارشهای جهانی
بیانگر افزایش روز افزون اثرات تغییر اقلیم بر افزایش وقایع حدی
آب و هوا از جمله سیل و خشکسالی هستند (.)2021 ،IPCC
از آنجاییکه تغییر اقلیم میتواند تأثیر قابلتوجهی بر سامانههای
حوزه آبخیز داشته باشد لذا در چند دهه گذشته گرمایش جهانی
به گفتار بسیار مهمی در زمینه هیدرولوژی تبدیل شده است (Pan
و همکاران2015 ،؛  Xueو همکاران .)2021 ،مطالعات نشان داده
است که تشدید چرخه جهانی آب در اثر گر م شدن زمین (گرمایش
ناشی از فعالیتهای انسانی) بهدلیل افزودن گازهای گلخانهای
است ( )2018 ،IPCCکه در نهایت به تبخیر بیشرت و وقایع شدید
بارشی خواهد انجامید .عالوهبر این ،این امر با الگوهای مکانی و
زمانی بارندگی تداخل دارد و توزیع نابرابر بارندگی بهوجود خواهد
آمد که ممکن است در پاسخ به آن اختالل در شدت بارندگی
بهوجود آید ( Creedو همکاران2014 ،؛  Liuو همکاران.)2020 ،
این تأثیرات بهصورت اختالل در منابع آب ،افزایش بالیای طبیعی،
افزایش قرار گرفنت در معرض آالیندههای آبی ،مسائل مربوط به
کیفیت آب ،انقراض گونهها ،از بینرفنت تنوع زیستی ،خسارات
اقتصادی و بهرهبرداری رسیع از منابع بروز پیدا میکنند .میزان
تأثیر باتوجهبه موقعیت جغرافیایی و وضعیت حوزه آبخیز متفاوت
است و تغییرات مختلفی در سامانههای اجتامعی و بومشناختی
حوزه آبخیز خواهد داشت و تغییرات گذرا یا دامئی در سامانههای
حوزه آبخیز ایجاد میشود (2009 ،Ostrom؛  MacDonaldو
همکاران.)2019 ،
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باشد .اگر برش بهدنبال ایجاد یک هدف واحد برای سازگاری با
تغییر اقلیم و کاهش خطرات است ،باید در تالش دستیابی به یک
سطح مناسب از ظرفیت هیدرولوژیک محیطزیستهای مختلف
انسان و سایر موجودات برای تحمل آشفتگیها و احیاء رسیع از
آنها باشد ( Javadinejadو همکاران.)2020 ،
حوزههای آبخیز تابآور ویژگیهای مشخصی از دیدگاه هیدرولوژی
دارند .برای منونه ،حوزه آبخیزی تابآور است که نسبت به
تغییرات طبیعی و مصنوعی حساسیت کمی داشته و الگوی رفتار
هیدرولوژیک آن از حالت طبیعی خود بهطور معناداری خارج
نشود یا در صورت انحراف از حالت اولیه ،بتواند رسیع خود را
بازیابی مناید .از یک دیدگاه مشخص میتوان بیان کرد حوزه آبخیز
تابآور هیدرولوژیک ،دامنه و الگوی تولید رواناب در محدوده
قابل پیشبینی تحت رشایط تغییریافته محیط زیستی داشته باشد.

درک مطلوب از حد و مرزهای تابآوری هیدرولوژیک (آستانههایی
که یک حالت سامانه را از حالتهای جایگزین و احتامالً نامطلوب
متامیز میکنند) به مدیران منابع کمک میکند تا از تغییر رژیم
جلوگیری کرده و یا وقوع طبیعی رژیم را تسهیل کنند تا خدمات
بومسازگان رودخانه بهطور مطلوب حفظ یا بازیابی شود .لذا توجه
به تابآوری هیدرولوژیکی بومسازگانهای مختلف بهویژه در
مقیاس حوزه آبخیز میتواند در تبیین خطمشی مناسب مدیریتی
و الگوی حکمرانی ارزشمند باشد .بر همین اساس ،مقاله حارض
با هدف ترویج مفهوم نوین تابآوری هیدرولوژیکی و مروری بر
شاخصها و روشهای ارزیابی آن تدوین شده است .یافتههای
تحقیق حارض در راستای تحقق اهداف حفاظت و توسعه پایدار
منابع آب و خاک و نیز تدوین الگوی مدیریت جامع حوزههای
آبخیز کشور مفید واقع خواهد شد.

تابآوری

(بهعنوان مثال 2001 ،Holling؛  Ebelو 2014 ،Mirus؛ de
 Carvalhoو همکاران2021 ،؛  .)2021 ،Van Rooyenنوع
استفاده از این مفهوم توسط دانشمندان حوزههای تحقیقاتی
متفاوت به ارائه انواع تابآوری از جمله تابآوری مهندسی،
تابآوری بومشناختی و تابآوری اجتامعی رسیده است .از
میان متام سامانههای طبیعی ،پیکره منابع آبی بهطور قابل
توجهی از تغییرات جهانی محیطزیست تأثیر پذیرفتهاند (Xue
و همکاران .)2021 ،فشارهای انسانی بهطور قابلتوجهی
سامانههای رودخانهای را تغییر داده و بر ارائه خدمات
بومسازگان آن تأثیر گذاشتهاند .از آنجاییکه جوامع برشی غالباً
بر پایه تولید آب توسعه یافتهاند ،بنابراین تغییرات قابلتوجه
در میزان آن ،حیات جوامع را در معرض خطر قرار میدهد.
لذا ،تابآوری هیدرولوژیکی به تازگی بهعنوان نوع جدیدی از
تابآوری در مدیریت اثربخش و برنامهریزی سازگار با بالیای
طبیعی مطرح شده است.

پیچیدگیهای موجود بین عوامل محیطی مختلف موجود در
یک حوزه آبخیز باعث شده است تا سیاست مسئولین بیناملللی
از اتخاذ رویکردهای رصفاً مبتنی بر بهرهوری و بهینهسازی
به سمت رویکردهای افزایش تابآوری نسبت به تغییرات
و سازگاری برای خودتنظیمی روی آورند ( Javadinejadو
همکاران2020 ،؛  de Carvalhoو همکاران .)2021 ،بر همین
اساس ،مالحظات تابآوری باید بهعنوان یک جنبه سیاسی و
تاریخی در برنامهریزی و تعیین راهربدهای تابآوری در نظر
گرفته شوند .عالوهبر این ،تابآوری یکی از مهمرتین مباحث
تحقیقاتی در زمینه دستیابی به پایداری معرفی شده است.
این مفهوم برای اولین بار بهعنوان یک اصطالح بومشناختی
توصیفی مطرح شده ( )1973 ،Hollingو سپس توسط
ابعاد تجربی ،مجازی یا اصولی تعریف و گسرتش یافته است
نویسنده
)1991( Pimm

جدول  -1مروری کوتاه بر تعریفهای مختلف تابآوری
تعریف
تابآوری زمان مورد نیاز برای بازگشت یک سامانه به رشایط پیش از تغییر یا وقوع یک حادثه است.
مهندسی

 Hollingو
همکاران ()1995

تابآوری
بومشناختی

ظرفیت یا توانایی بازمانده یک سامانه برای جذب آشفتگی است .همچنین روشنگر میزان
اختاللی است که میتواند قبل از تغییر ساختار سامانه با تغییر شاخصها رفع شود.

)2000( Adger

تابآوری
اجتامعی

ظرفیت سامانههای اجتامعی مانند جوامع برای مقاومت و سازگاری در برابر آشفتگیهای
ناش ی از تغییرات اجتامعی ،سیاسی یامحیط زیستی است.

تابآوری توانایی یک سامانه یا حوزه آبخیز در جذب تغییرات و آشفتگیها و حفظ یا بازیابی رسیع
 Gertenو
همکاران ( )2005هیدرولوژیک عملکرد هیدرولوژیک است.
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز
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تابآوری هیدرولوژیک

فرآیندهای توزیع ،ذخیره و رهاسازی آب از حوزههای آبخیز دارد
(1997 ،Black؛  Wagenerو همکاران.)2007 ،
در پژوهشی Gerten ،و همکاران ( )2005مفهوم تابآوری
هیدرولوژیک را توانایی یک حوزه آبخیز در جذب تغییرات و
آشفتگیها و حفظ یا بازیابی رسیع عملکرد هیدرولوژیک بیان
کردهاند .حوزههای آبخیز تابآور از لحاظ هیدرولوژیک حوزههای
آبخیزی محسوب میشوند که در محدوده تغییرات طبیعی پایدار
و یا قابل انعطاف در برابر تغییرات رشایط محیطی باشند (Poff
و همکاران .)1997 ،حوزههای آبخیز با مناطق غیرقابل نفوذ کم،
سطوح نفوذپذیر زیاد ،پوشش گیاهی متنوع و غنی ،مواد مغذی در
حد مطلوب ،استانداردهای مطلوب کیفیت و کمیت آب بهعنوان
حوزههای آبخیز دارای تابآوری باال محسوب میشوند .حساسیت
هیدرولوژیک کم یک حوزه آبخیز به تنشهای وارد شده ناشی از
تغییرات اقلیمی یا انسانی نیز از ویژگیهای یک حوزه آبخیز تابآور
بهشامر میرود .قابل ذکر است که در این زمینه مطالعات محدودی
انجام شده اما در حال گسرتش است و انتظار میرود که نتایج حاصل
از این نوع مطالعات در تبیین سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای
منابع طبیعی بهطور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند.

مفهوم تابآوری هیدرولوژیک بهعنوان توانایی یک حوزه
آبخیز برای حفظ ثبات در برابر اختالالت هیدرولوژیک و یا
قابلیت برگشت رسیع آن به وضعیت قبل از تحمیل آشفتگیها
توصیف شد ه است .آشفتگ ی و اختالل هیدرولوژیک شامل
یک واقعه یا رویداد ناگهانی است که عملکرد هیدرولوژیک
مطلوب حوزه آبخیز را تغییر و تحت تأثیر قرار میدهد (Ebel
و  .)2014 ،Mirusاز جمله این آشفتگیها میتوان به فشار
وارده ناشی از افزایش تقاضای جمعیت در حال رشد روزافزون،
توسعه شهرنشینی و برنامهریزی شهری ضعیف ،تخریب پوشش
گیاهی ،تغییر نظام اقتصادی و سبک زندگی اجتامعی ،انقراض
زیستگاههای بومشناختی ،وقوع سیلهای ناگهانی ،تحلیل رفنت
خدمات بومسازگان ،ناپیوستگی بومشناختی و هیدرولوژیک
و فشارهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی اشاره منود.
همچنین ساختار هیدرولوژیک شامل بخش فیزیکی حوزههای
آبخیز و بهویژه پیکره پهنههای آبی موجود در آن است که در
طوالنیمدت قابل تغییر هستند و عملکرد هیدرولوژیک اشاره به
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک

منونهای از کاربرد شاخصهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده
است.
هامنگونه که از این جدول بر میآید ارزیابی تابآوری تاکنون
محدود به استفاده از روشهای تلفیق ساده مثل تعیین میانگین
حسابی از برخی شاخصهای هیدرولوژیک مهم ،استفاده از
منحنی  Budykoو مدل  Convexبوده است .تحلیل منحنی
 Budykoغالباً بر اساس مقدار بارش ،تبخیر و تعرق و میزان تولید
رواناب استوار بوده است .اما مدل  Convexبا در نظر گرفنت
آستانههای شکست شاخصهای هیدرولوژیک و برقراری ارتباط
بین روند تغییرات طوالنیمدت و آستانه شکست شاخصها بهکار
برده میشود .همچنین شکل ( )1منایی کلی از کاربرد منحنی
Budykoا( )Bبرای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک را نشان
میدهد .این منحنی ،بارش ( )Pرا به دو بخش تبخیر و تعرق ()E
و آبدهی ( )WYتقسیم میکند .خط انحنای  Bاز طریق برقراری
رابطه بین نسبت تبخیر و تعرق واقعی به بارش یا بهعبارتی
شاخص تبخیر ( )EIو نسبت تبخیر و تعرق پتانسیل ( )Epبه
بارش ( )Ep/Pبهعنوان شاخص خشکی ( ،)DIسطح تابآوری
را توصیف میکند .یکی از فرضهای این رابطه وجود رشایط
پایداری است که در آن تغییرات ذخیره آبدهی حوزه آبخیز ناچیز
است .همچنین ،فرض بر این است که بومسازگان دستنخورده
در رشایط پایدار طوالنیمدت ،از یک تا چند سال در وضعیت
مطلوبی قرار دارند .با اینحال ،از آنجاییکه یک حوزه آبخیز

نتایج حاصل از مفهومسازی و محاسبه تابآوری هیدرولوژیک در
بخش مدیریت پایدار منابع آب در مقیاسهای مختلف محلی،
ملی و بیناملللی از جمله مدیریت رواناب در حوزههای آبخیز
شهری کاربرد دارد .شاخصهای تابآوری هیدرولوژیکی حوزه،
ابزاری برای ارزیابی ساختار و عملکرد آبخیز و ارائه یک ارزیابی
عینی از چگونگی تأثیر سناریوهای مختلف بر سطح تابآوری
حوزه آبخیز در نظر گرفته شدهاند ( MacDonaldو همکاران،
 )2019که میتوان آنها را به دو دسته تقسیمبندی کرد .دسته
اول شامل آنهایی است که بهطور مستقیم به بومسازگانهای
آبی از جمله رودخانهها و تاالبها مرتبط هستند .در این زمینه
میتوان به مقدار رواناب ،دبی متوسط ،دبی اوج ،کیفیت منابع
آبی ،سطح آب رودخانه یا تاالب و سطح آب زیرزمینی اشاره
منود .دسته دوم شامل شاخصهای ترکیبی هستند .برای منونه
میتوان به ترکیب شاخصهای دسته اول با شاخصهای اقلیمی
(مثل نسبت شاخص خشکی به رواناب ،یا نسبت میانگین مقادیر
بین وقایع بارندگی تولیدکننده رواناب و میانگین زمان پاسخگویی
حوزه آبخیز) ،شاخصهای مربوط به کاربری اراضی (مثل نسبت
درصد تخریب جنگل به دبی رودخانه ،یا نسبت وسعت مناطق
شهری به رواناب شهری) یا شاخصهای خاکشناسی (نسبت
بارندگی به شوری خاک ،درصد نفوذپذیری خاک) اشاره کرد.
نرشیه آب و توسعه پایدار
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مختلشده ممکن است از رشایط پایدار منحرف شده باشد ،چنین
انحرافی باید از طریق انحراف ذاتی حوزه آبخیز یا انحراف ایستا
( )sمحاسبه شود ( Xueو همکاران.)2021 ،
حوزههای آبخیز یا بومسازگانی که از نظر هیدرولوژیک تابآور
هستند ،عملکرد هیدرولوژیک خود را در برابر تغییر رشایط محیطی
که توسط منحنی  Bپیشبینی شده است ،حفظ کرده یا بهرسعت
بازیابی میکنند ( Creedو همکاران .)2014 ،اکرث حوزههای آبخیز
که در حالت تعادل هیدرولوژیک قرار دارند ،طبق منحنی  Bرفتار
میکنند ( .)1974 ،Budykoدو شاخص  Budykoبرای تعیین میزان

تابآوری هیدرولوژیک حوزه آبخیز پیشنهاد شده است :انحراف
پویا ( ،)dجابجایی عمودی از منحنی  Bو االستیسیته ( ،)eجابجایی
از منحنی  Bدر امتداد هر دو محور شاخص خشکی ( )DIو شاخص
تبخیر (( )EIشکل  .)1حوزه آبخیز زمانی االستیک در نظر گرفته
میشود که  eآن بیشتر از یک باشد ( Creedو همکاران)2014 ،
و هرچه  eبزرگتر باشد ،حوزه آبخیز قابلیت کشش بیشرت دارد.
باتوجهبه  Creedو همکاران ( )2014یک حوزه آبخیز تابآور که
دارای  dکوچک (نزدیک به صفر) و  eبزرگ باشد ،به این معنی
است که سامانه با تغییرات اقلیمی قاب ل تنظیمتر است.

)اﻟﻒ( ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ب(

ﺧﺸﮑﯽ

ﻧﺮﻣﺎل

ﺗﺎبآوری ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ

)ج(
ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ

ﺗﺎبآوری ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺎبآوری ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

ﺗﺎبآوری ﮐﻤﱰ
ﺑﺎ آﺑﺪﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

اﻻﺳﺘﯿﮏ

ﻣﺴﯿﺮ ۱

ﻣﺴﯿﺮ ۲

آﺑﺪﻫﯽ اب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
آﺑﺪﻫﯽ اب ﮐﻤﱰ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
اﻧﺤﺮاف ﭘﻮﯾﺎ
)(d

شکل ( -1الف) چارچوب نظری  Budykoکه شاخصهای انحراف ایستا ( ،)sانحراف پویا ( )dو االستیسیته ( )eرا نشان میدهد .تبخیر و تعرق ()E
و آبدهی ( -WYآب باران باقیمانده در سامانه پس از هدررفت از طریق تبخیر و تعرق) از طریق منحنی Budykoا( )Bبراساس تبخیر و تعرق
پتانسیل ( )Epو بارش ( )Pبرآورد میشود .با فرض اینکه تغییرات ذخیره آب ناچیز است (یعنی رشایط پایدار حاکم است) ،انحراف ایستا ،انحراف
ذاتی عرصه یا حوزه آبخیز از منحنی  Bتحت رشایط اقلیمی نرمال است .انحراف پویا بهعنوان اختالف بین میانگین نسبت ( E/Pشاخص تبخیر)EI -
برای سالهای خشکسالی و  Bپس از در نظر گرفنت [ d = (EI - B) – s] sآن محاسبه میشود .االستیسیته بهعنوان نسبت دامنه ( Ep/Pشاخص
خشکی )DI-به محدوده باقیامنده  EIمحاسبه میشود که شامل همه سالهای نرمال و خشکسالی است [e = DImax – DImin)/(EI – B) R,
( .]max –(EI, - B,) R, minب) تفسیر مفهوم  dاز نظر تابآوری هیدرولوژیک برای سه مورد فرضی مثبت (منفی)  dنشاندهنده آبدهی کمتر
(بیشتر) در حوزه آبخیز ناشی از خشکسالی است( .ج) تفسیر پاسخهای االستیک و غیراالستیک است .در هر دو مورد تغییر  DIیکسان است؛
اما تغییر در  EIدر حوزههای آبخیز غیر االستیک در مقایسه با حوزههای آبخیز االستیک بیشتر است .طبق تعریف ،بومسازگان یا حوزههای آبخیز
دارای  eبزرگتر از یک ،از نظر هیدرولوژیک االستیک محسوب میشوند ( Xueو همکاران.)2021 ،
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز
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جدول  -2مطالعات انجامشده در زمینه ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
نتایج
عوامل و شاخصهای مورد استفاده
هدف
نویسنده
چارچوب  Budykoو سه
ارزیابی تابآوری  12حوزه
 Creedو
گرمایش اقلیمی باعث تغییر در رواناب بومسازگان
3
آبخیز در رسارس آمریکای
همکاران
پارامرت انحراف ایستا  ،انحراف جنگلی میشود و نتیجه گرفتند که نوع جنگل عمدهترین
5
4
شاملی در برابر تغییر اقلیم
()2014
عامل مؤثر در االستیسیته یک حوزه آبخیز است.
پویا و االستیسیته
جنگلهایی که در رشایط خشک دامئی رشد میکنند،
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
مطالعه تغییرات آب تولیدی
Helman
ممکن است طیف وسیعی از سازگاریهای هیدرولوژیک
انحراف پویا و االستیسیته
آبخیزهای جنگلی پس از
و همکاران
و اکوفیزیولوژیکی را در برابر خشکسالی ایجاد کنند
خشکسالی اقلیمی ()2006-2010
()2017
که منجر به تابآوری باالی هیدرولوژیک میشود.
در جنگلهای کاج مدیرتانه رشقی
( )1حجم سیل )2( ،اوج سیل ،یک شاخص تابآوری هیدرولوژیک بهعنوان مجموع پنج
ارزیابی تابآوری و مدیریت
Pelorosso
عامل استاندارد استخراج شد .مقدار شاخص تابآوری
( )3حجم رواناب زیرحوزه)4( ،
و همکاران پایدار رواناب ناشی از بارندگی و
نشاندهنده تابآوری ذاتی سامانه شهری متشکل
ارائه یک چارچوب روششناختی اوج رواناب زیرحوزه و ( )5حجم
()2018
از تعامالت زیرساختهای خاکسرتی و سبز است.
کل رواناب سامانههای زهکشی
مبتنی بر مدلسازی
درک نقش تنش انسانی و
 Sinhaو
 23حوزه آبخیز در برابر تغییرات گرمایش اقلیمی،
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
تغییرپذیری اقلیمی در توزیع
همکاران
تابآوری هیدرولوژیک خوبی (انحراف کم و االستیسیته
انحراف پویا و االستیسیته
بارندگی و ارتباط آنها با
()2018
باال) از خود نشان دادند .تعاملهای گسرتده انسانی
تابآوری هیدرولوژیک در برابر
متایل دارد که عملکرد هیدرولوژیک حوزه آبخیز را
تغییرات گرمایش در  55حوزه
تحت رشایط اقلیمی بحرانی تغییر دهد که منجر
واقع در شبه جزیره هند
به کاهش تابآوری هیدرولوژیک میشود.
6
شاخصهای ارزیابی تابآوری حوزه آبخیز اشارهشده
تغییر در جریان اوج  ،شاخص
ارزیابی مزایای بالقوه اجرای
MacDonald
7
جریان کمآبی  ،شاخص
بهعنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و ارائه یک
و همکاران راهربدهای مختلف حفاظت و احیا
در حوزهآبخیز رودخانه ورمیلیون  ،Flashinessفراوانی و زمانبندی ارزیابی عینی از چگونگی تأثیر سناریوهای مختلف بر
()2019
8
رشایط جریان کمآبی  ،فراوانی و تابآوری حوزه آبخیز مورد نظر در نظر گرفته شدهاند.
9
زمانبندی رویدادهای جریان اوج
10
و تغییر در تولید ساالنه آب
تغییرات این شاخصها ،منعکسکننده تغییرات
سطح آب زیرزمینی ،شدت رواناب
تعیین میزان تابآوری
 Zhangو
عملکردهای هیدرولوژیک تاالب بهویژه قابلیت
سطحی و سطح آب شور
هیدرولوژیک تاالبها
همکاران
ذخیرهسازی و آزادسازی آب است .هیدرولوژی تاالب
در برابر تغییراقلیم
()2019
عمدتاً از طریق تغییر سطح آب زیرزمینی ،شدت
رواناب سطحی و سطح آب شور بر عملکردهای
بیوشیمیایی و ریختشناسی تاالب تأثیر میگذارد
تابآوری هیدرولوژیک در مناطق خشکتر ،مقدار
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
 Xueو
بیشرت را نسبت به مناطق مرطوب دارد که عمدتاً
انحراف پویا و االستیسیته
سطح حوضه آبخیز در
همکاران
مربوط به توزیع بارندگی در طول سال میباشد که
برابر خشکسالی
()2020
توسط رضیب تغییرات بارندگی اندازهگیری میشود.
اصالح تعادل هیدرولوژیک در طول دوره
چارچوب  Budykoو دو پارامرت
ارزیابی تغییرات تعادل آب
 Liuو
مطالعه موجب یک روند کاهشی در میزان
انحراف پویا و االستیسیته
( )2011-1981در باالدست حوزه
همکاران
رواناب و نسبت رواناب به بارش شد.
آبخیز هایالر در فالت مغولستان
()2020
یک حوضه زمانی از نظر هیدرولوژیک تابآور
چارچوب  Budykoو دو شاخص
ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
 Xueو
12
در نظر گرفته میشود که دو شاخص مقاومت
مقاومت 11و پالستیسیته
 16حوضه براساس چارچوب
همکاران
و پالستیسیته هر دو بزرگتر از یک باشند یا
 Budykoدر برابر تغییر اقلیم
()2021
پالستیسیته منفی و مقاومت بزرگتر از یک باشد.

نرشیه آب و توسعه پایدار
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یکی دیگر از روشهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک استفاده
از مدل  Convexیا مدل فنجان و توپ 13است .هامنطور که
در شکلهای ( 2و  )3نشان داده شده است ،قرارگیری وضعیت
کنونی حوزه آبخیز با در نظر گرفنت آستانه مطلوب یک شاخص
هیدرولوژیک نشاندهنده میزان تابآوری آن حوزه است.
استفاده از مجموعههای  Convexبرای توصیف عدم قطعیت
شاخصهای هیدرولوژیک در مواقعی که اطالعات منونه
ناکافی باشد ،مورد تأیید قرار گرفته است .در مدل ،Convex
شاخصهای هیدرولوژیکی میتواند در هر بازه زمانی بیان
شوند و مبتنی بر تابع اتوکوواریانس و تابع رضیب همبستگی

است تا همبستگی بین شاخصها در زمانهای مختلف نشان
داده شود .برای فرایندهای یکبعدی و دوبعدی مدل Convex
چندین معیار ارزیابی مهم از جمله تابع مقدار میانگین ،تابع
واریانس ،تابع اتوکوواریانس و تابع کواریانس متقابل تعریف
میشود ( Jiangو همکاران .)2014 ،برای مثال در شکل ()3
حوزه آبخیزی تابآور است که بتواند فقط درصدی از بارندگی
را به رواناب تبدیل کند و بخش اعظم آن را بهصورت آب
زیرزمینی ذخیره مناید .شکست در آستانههای هیدرولوژیک
منجر به تبدیل حوزههای آبخیز با تابآوری باال به حوزههای
آبخیز با تابآوری پایین میشود.
ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎبآوری ﺑﺎﻻ

ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎبآوری ﭘﺎﯾﯿﻦ

داﻣﻨﻪ ﺟﺬب آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ

داﻣﻨﻪ ﺟﺬب آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ

ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎﻻ

اﺧﺘﻼل وارده
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ

آﺷﻔﺘﮕﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ

اﺧﺘﻼل وارده

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ

ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

شکل  -2منایی از آستانهها و تحلیل تابآوری هیدرولوژیک بر اساس مدل Convexا( Zhangو همکاران)2019 ،
آﺳﺘﺎﻧﻪ

نقش جوامع و نهادها در برقراری تابآوری هیدرولوژیک

ﺗﺎبآوری ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

اعتقاد بر این است که برشیت وارد دوره جدیدی از زمینشناسی
به نا م آنرتوپوسن شده است که در آن انسان بزرگترین تأثیر
را بر تغییرات محیطی در مقیاس سیاره زمین دارد .این تأثیر
شامل فشار انسان بر چرخه هیدرولوژیک نیز میشود که در
متام مقیاسها از حوزه آبخیز کوچک (مقیاس محلی) تا حوزههای
آبخیز و سامانههای اقلیمی منطقهای به وقوع میافتد .شواهد
متعددی در خصوص شدت یافنت تخریبهای ناشی از انسان در
ابعاد مختلف سامانههای هیدرولوژیک (کمیت و کیفیت) در
قرن گذشته بهویژه از زمان شتاب گرفنت جوامع مدرن صنعتی
در اواسط دهه  1950وجود دارد .طبق تحقیقات جهانی ،در
حال حارض بهطور ماهانه چهار میلیون نفر با کمبود آب مواجه

زﯾﺎد

ﺟﻨﮕﻞ
دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ

ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
رواﻧﺎب

ﺟﻨﮕﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻟﻎ

ﮐﻢ

ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه

شکل  -3مدل مفهومی  Convexدر ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک
یک حوزه آبخیز جنگلی ( Greenو همکاران)2014 ،
مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز

105

امان جهانی ،و .و همکاران

میشوند و چشماندازهای آینده آب مطلوب نیست .بههمین
دلیل ،پرداخنت به ابعاد اجتامعی و اثرات انسانی در کنار ارزیابی
تابآوری هیدرولوژیک رضوری تلقی شده و به تازگی به توسعه
تابآوری هیدرواجتامعی 14توسط دانشمندان رسیده است
( Kumarو همکاران2020 ،؛  Maoو همکاران.)2017 ،
سیاستهای جهانی بر اتخاذ تابآوری هیدرولوژیک در سامانه
حکمرانی تأکید دارند .بهدلیل عدم وجود تابآوری در برابر تغییرات
اقلیمی و تأثیرات آن بر چرخه هیدرولوژیک همراه با افزایش
شهرنشینی و نیز اختالفات حکومتی ،برخی مناطق از جمله ایاالت

ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ

متحده ( )USبا مشکالت قابل توجهی در سامانههای مدیریت
ت جهانی نشان میدهد که در
منابع آب مواجه شدهاند .لذا سیاس 
متام کشورها و بهویژه مناطق دارای مشکالت جدی ،انعطافپذیری
و تابآوری در سامانههای مدیریت آب گنجانده شود .این گونه
مدیریت مبتنی بر تابآوری نیازمند در نظر گرفنت ابعاد اجتامعی
بوده و شیوههای نوآورانه و دگرگونکننده است (Javadinejad
و همکاران2020 ،؛  Kumarو همکاران .)2020 ،در شکل ()4
دیاگرامی از نحوه اتخاذ رویکرد هیدرواجتامعی در پر کردن شکاف
بین سالمت منابع آب و رفاه انسانی است.
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و
در دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻮدن آب

ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎن/
ﻣﺤﯿﻄﺰﯾﺴﺖ

ﭘﺎﺳﺦ
اﺟﺘامﻋﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﭼﺮﺧﻪ اﺟﺘامﻋﯽ-
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﺣﺴﺎسﭘﺬﯾﺮ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ

رژﯾﻢ/ﻣﻘﯿﺎس
اﻗﻠﯿﻢ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ/
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺮهوری
آب/زﻣﯿﻦ )ﮐﻤﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ(

آﻣﺎدﮔﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎ
)ﺳﺎزﮔﺎری/
ﻣﻬﺎر(

ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ

شکل  -4منایی از مفهوم ارزیابی تابآوری هیدرو-اجتامعی ( Kumarو همکاران)2020 ،

راهربدهای سازگاری با تغییرات قابل پیشبینی و غیرمنتظره با
در نظر گرفنت بعد اجتامعی ،انسجام سازمانی و حکمرانی خوب
قابل استفاده برای بهبود وضعیت تابآوری هیدرولوژیک
است .در این راستا ،میتوان با شناخت عواملی که امکان
تقویت تابآوری از طریق اقدامات مختلف مدیریتی را
فراهم میکنند ،در برابر سیالب ،خشکسالی و تغییر اقلیم
میتوان بهطور مؤثری مقاومت کرد .برای مثال میتوان در
محیطهای شهری ،از زیرساختهای سبز با تلفیق فرآیندهای
طبیعی بههم پیوسته ،تابآورتر و سازگارتر استفاده منود.
عالوهبر ایجاد مناظر طبیعی برای ذخیره ،نفوذ و تبخیر
رواناب و تقویت خدمات بومسازگان ،میتوان آالیندههای
ورودی به پیکرههای آبی را نیز کاهش داد .منونههایی از
این اقدامات در محیطهای شهری میتوان باغچههای جذب
باران ،چالهها ،تاالبهای مصنوعی و سنگفرشهای قابل نفوذ
را نام برد .زیرساختها و راهربدهای مقابله با نوسانات و
نرشیه آب و توسعه پایدار

تغییرات اقلیمی بهطور فزایندهای برای افزایش تابآوری
در محیطهای طبیعی و شهری ،بهبود ظرفیتهای مقابله و
سازگاری استفاده میشوند ( Pelorossoو همکاران2018 ،؛
 MacDonaldو همکاران.)2019 ،
نتیجهگیری
اکرث مناطق جهان شاهد گرمایش اقلیمی و تخریب ناشی از
فعالیتهای انسانی هستند و انتظار میرود که در آینده
این روند تشدید یابد .عالوهبر این تعاملهای انسان و
تغییرات اقلیمی بر تعادل آب حوزه آبخیز تأثیر میگذارد.
باتوجهبه تغییر اقلیم و اثرات آن بر سامانههای هیدرولوژی
در محیطهای طبیعی و انسانساخت ،رویکردهای مبتنی
بر سازگاری با تغییر رشایط باید در تصمیامت مدیریتی
بهطور جدی دنبال شوند .در این راستا ،پایش دادههای ثبت
106

سال هشتم ،شامره 1400 ،4

شده مرتبط با شاخصهای هیدرولوژی ،تعیین شاخصهای
تابآوری هیدرولوژی و زمانبندی وقایع هیدرواقلیمی در
پیشبینی واکنش آبخیزها نقش مهمی دارند .در این زمینه،
پژوهش در زمینه چگونگی محاسبه میزان تابآوری مؤلفههای
هیدرواقلیمی ،شاخصهای تابآوری و کاربرد آنها در تبیین
اقدامات مدیریتی از جمله مواردی است که کمرت مورد توجه
قرار گرفته و نیازمند پژوهشهای بیشرت است.
اولین گام مهم در مدیریت جامع حوزه آبخیز ،شناسایی منابع
تنش در حوزه آبخیز و عوامل مؤثر بر تابآوری است که مباحث
اصلی و محرکهای سامانه را مشخص و سطح تابآوری گذشته
و فعلی را ارزیابی میکند .در این زمینه شاخصهای چندکارکردی
ارائه شدند که میتوانند بهطور مؤثر تابآوری هیدرولوژیک
بومسازگانهای مختلف را در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف
منعکس کنند .مرور مطالعات نشان میدهد که مفهومسازی و
محاسبه تابآوری هیدرولوژیک در مدیریت پایدار منابع آب
بهویژه در آبخیزهای شهری ،برنامهریزی منطقهای سازگار با
اقلیم ،مدلسازی ،تبیین سناریوهای مدیریتی با تأکید بر مهندسی
سبز ارتقاء سطح خدمات بومسازگان ،حفظ و ارتقاء پایداری
سامانههای اجتامعی-بومشناختی ،طراحی و توسعه مناسب
زیرساختهای زهکشی و تحلیل عملکرد ساختاری و عملکردی
حوزههای آبخیز کاربرد دارد.
مدیران منابع و دانشمندان میتوانند با ارزیابی تابآوری
هیدرولوژیک ،راهربدهایی برای سازگاری با تغییرات مشخص
و غیرمنتظره ارائه دهند .تقویت تابآوری جوامع در برابر
سیالب ،خشکسالی و تغییر اقلیم نیازمند شناخت عواملی
است که امکان تقویت آن از طریق اقدامات مختلف
مدیریتی را فراهم کنند .زیرساختها و راهربدهای مقابله
با نوسانات و تغییرات اقلیمی بهطور فزایندهای برای افزایش
تابآوری در محیطهای طبیعی و شهری ،بهبود ظرفیتهای
مقابله و سازگاری استفاده میشوند .در محیطهای شهری،
زیرساختهای سبز با تلفیق فرآیندهای طبیعی بههم
پیوسته ،تابآورتر و سازگارتر هستند .در این راستا ،عالوهبر
ایجاد مناظر طبیعی برای ذخیره ،نفوذ و تبخیر رواناب و
تقویت خدمات بومسازگان ،میتوان آالیندههای ورودی به
پیکرههای آبی را نیز کاهش داد .منونههایی از این اقدامات
در محیطهای شهری شامل باغهای جذب باران ،چالهها،
تاالبهای مصنوعی و سنگفرشهای قابل نفوذ است.
استفاده از نتایج حاصل از رویکردهای مبتنی بر منحنی
 Budykoو مدل  Convexمیتواند در دستیابی رسیع و در
عین حال منطقی از وضعیت تابآوری هیدرولوژیک و در

مفهوم ،کاربست و رویکردهای ارزیابی تابآوری هیدرولوژیک آبخیز

نتیجه برنامهریزی منطقهای نقش داشته باشند.
قابل ذکر است که در حال حارض ،هیچگونه مطالعهای
بر تابآوری هیدرولوژیک در ایران انجام نشده است اما
باتوجهبه وجود اطالعات پایه در سایر مطالعات میتوان
این رویکرد را برای حوزههای آبخیز کشور پیادهسازی کرد.
بر همین اساس ،تحقیق حارض تأکید بر ارزیابی تابآوری
هیدرولوژیک حوزههای آبخیز در کنار سایر رویکردهای
ارزیابی تابآوری بهمنظور تکمیل دیدگاههای یکپارچه
مدیریتی و برنامهریزی منابع حیاتی کشور دارد .برای ارزیابی
تابآوری هیدرولوژیک در رشایط ایران ،میتوان از مجموعه
شاخصهایی استفاده کرد که بهطور مستقیم و غیرمستقیم
بر ایجاد آشفتگی در حوزههای آبخیز تأثیرگذار هستند.
بومیسازی الگوی تفکری تابآوری در ایران نیازمند در نظر
گرفنت رشایط زیستفیزیکی ،اجتامعی-اقتصادی و سیاسی
حاکم بر حوزههای آبخیز مختلف خواهد بود .هنچنینانتظار
میرود در ایران و برخی دیگر از کشورهای آسیایی ،شکاف
زیادی بین اهداف سیاسی و دیدگاههای علمی ارائه شده
توسط دانشمندان و پژوهشگران در توسعه حوزههای
آبخیز تابآور بهوجود آید .دلیل این امر را میتوان به نبود
دانش کافی در زمینه سازگاری هیدرولوژیک ،فنآوریهای
هیدرولوژیک و درک حکمرانی آبخیر و بهطور کلی تغییرات
ساختاری در حوزه آبخیز و نیز درک اهمیت آنها توسط
سیاستگذاران و برنامهریزان نسبت داد.
پینوشت
1-Adaptive capacity
2-Resilience
3-Static deviation
4-Dynamic deviation
5-Modified Elasticity
6-Change in peak stream flow
7-Low flow index
8-Frequency and timing of low flow conditions
9-Frequency of peak flow events
10-Change in annual water yield
11-Tolerance
12-Plasticity
13-Ball and cup
14-Socio-hydrological resilience
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