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 چکیده
 اجتماعي اقتصادي اقليمي، وضعيت در ايتأثيرات گسترده آن، در تغيير كه است ايران آبي هاي اكوسيستم ترين مهم از يكي درياچه زريوار

دبي  و ايستابي سطح ، بارش ، دما تغييرات زريوار با درياچة آب سطح هاي نوسان بررسي ارتباط براي. گذاشت خواهد وژيهيدرول و

 به ها داده تصادفي بودن و همگني جمع آوري و تنظيم شد 1981-2010آماري  دورة طي مذكور متغيرهاي زماني هاي سري رودخانه،

 بر مستقل متغيرهاي تأثيرگذاري ميزان و متغيرها تغييرات روند بررسي براي. قرار گرفت بررسي مورد تست ران ناپارامتريك آزمون كمك

 استفاده رگرسيون تحليل و پيرسون ضريب همبستگي پارامتري و كندال من ناپارامتري روشهاي از( زريوار درياچة آب سطح) متغير وابسته

هيدرولوژي  هاي مدل. شود مي توجيه بارش و دما متغيرهاي با درياچه آب سطح راتتغيي درصد از 30 و بيش كم كه دهدمي نشان نتايج. شد

 زيرزميني آبهاي ايستابي سطح و منطقه هايدبي رودخانه تغييرات از ناشي درياچه، آب سطح نوسانات از درصد 42 كه كنند مي مشخص

 دما روند افزايشي و جهش كه داد نشان مطالعه اين. است مؤثر زريوار درياچة آب سطح افت در كاهش بارندگي از بيشتر دما افزايش و است

 با زريوار درياچة آب سطح كاهشي روند و ايستابي سطح افزايشي ارتفاع روند ،1994 سال از ها رودخانه دبي و بارش كاهش ،1993 سال از

  .است شده آغاز 1998سال از ساله، چهار تأخير

 ايستابی  سطح دما، زريوار، درياچة ،دبی بارش،: کلید واژه ها           
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 مقدمه
. نيست برخوردار وضعيت مطلوبي از جهاني، متوسط به نسبت و نداشته مناسبي آب منابع خشك، نيمه و خشك منطقة در گرفتن قرار دليل به ايران

 كرده مواجه غذا و آب زمينة در مشكالت انواع ازپيش با بيش را ديار اين مردمان آن، نظمي بي و بارش كمبود اقليمي، نوسانات خشكسالي، وقوع

 و سطحي آبهاي از برداشت آشاميدن، و صنعتي ادي،اقتص مختلف كشاورزي، هاي بخش در آب كمبود جبران براي ديرباز از درنتيجه. است

 تغيير سبب اكسيدكربن، دي خصوص به اي، گلخانه گازهاي غلظت افزايش ديگر سوي از. بوده است چاره راه ترينراحت و ترين كوتاه زيرسطحي،

 از مهم يكي نيز زريوار درياچة. است شده اخير هاي دهه در هيدرولوژي چرخة هاي مؤلفه از برخي روند در تغييرات آن، دنبال و به دما و بارش رژيم

  اقتصادي شرايط و اقليمي وضعيت اي در گسترده تأثيرات زنجيروار، و سيستمي صورت به آن در تغيير كه است ايران آبي هاي ترين اكوسيستم

 شايان منطقه، هيدرولوژي و اقليمي تغييرات با آن اطارتب ميزان زريوار و درياچة آب تغييرات پايش و بررسي. گذاشت خواهد هيدرولوژي و اجتماعي

 .(30) كرد اشاره آنها از مواردي به توان مي ادامه در كه است انجام گرفته متعددي مطالعات راستا اين در. است اهميت

 و سطحي آبهاي ارزيابي به تركيبي،روش  يك معرفي و دور از سنجش از استفاده با هندوستان، در بوپال فناوري و تحقيق انجمن در(  2013)  سينگ

 دوره در آبي بزرگ مخازن پايش و برداري نقشه براي توان ماهواره مي هاي داده از كه داد نشان پژوهش اين نتيجة. پرداختند بوپال درياچة مديريت

 از استفاده با و( تبخير و بارش) اقليمي صرعنا اساس بر را فلوريدا و جكسون هاي آب درياچه سطح بيالن ،( 2011)  كيش. كرد استفاده مختلف هاي

 هاي فناوري با را درياچه دو اين آب سطح اي دوره هاي نوسان توان مي كه داد نشان مطالعه اين نتيجة. كرد و مطالعه دور از سنجش هاي فناوري

GIS به حساس سيالبي پالياهاي هاي رژيم مدت كوتاه تتغييرا(  2010)  برايانت. كرد ارزيابي و پايش زمان، طول در دقيق طور به دور، از سنجش 

 هاي محيط و ديناميكي هاي پديده در پايش اي ماهواره تصاوير تأييد مطالعه، اين نتيجة. كرد مطالعه را تونس كشور جنوب ب وهوايي آ شرايط

(  2008)  آينوو را 2000 تا 1976 هاي سال براي قاافري در بياتاآدرياچة  سطح تراز روند همچنين. داشت دنبال به را وهوايي آب شرايط به حساس

 .بود متر 4 تا درياچه سطح تراز در روند كاهشي يك وجود از حاكي نتايج. داد قرار بررسي مورد

اين  در. ادد قرار بررسي مورد آفريقا شرق در ويكتوريا درياچة تراز افزايش بر اقليم تغيير اثرات (،2007كانوي ) و ميستري ديگر، اي مطالعه در

 همچنين. دارد وجود همبستگي مستقيمي و ارتباط ، درياچه سطح روي بارش و درياچه تراز نوسانات بين داد نشان كه آمد دست به نتايجي پژوهش

 فارماير و كابيو ايتزنگر، را ديگري دارد.مطالعة وجود نقطة پيك به درياچه تراز رسيدن زمان و حداكثر هاي بارش زمان بين بلندمدت تأخير زمان يك

انجام دادند كه نتايج آن  2020-2040 هاي سال براي استراليا، شرق نيوسيدلر در آب كم درياچة تراز روي تغيير اقليم اثرات بررسي هدف با(  2004) 

 .دارد دوم دهة به نسبت اول دهة در درياچه سطح تراز و بارش كاهش دما، نشان از افزايش

 اين نتايج. كرد مطالعه اي تصاوير ماهواره از استفاده با را تركيه شرق در وان درياچة آبريز حوضة بارندگي  رواناب يبند مدل(  2002)  كاسكان

 .است آبريز حوضه هاي داخل بارندگي در و رواناب ارتباط تحليل براي مطلوبي ابزار دور، از سنجش كه داد نشان بررسي

 دخالت و خشكسالي تأثير و اوريساي  هند منطقة در زيرزميني آب سطح تغييرات روند يافتن و شناختن يبرا پژوهشي، در(  2007)  همكاران و پاندا

 كمبود و بشري دخالت و باال دماي دليل به كه آبي سطح كه افت داد نشان آنان نتايج. كردند استفاده كندال  من ناپارامتري آماري هاي روش از بشر،

 درصد 59 كه داد نشان تغييرات روند مانسون، فصل از قبل در. است نشده جبران مرطوب هاي تغذية سال با شده، دايجا خشك هاي سال طول در باران

 مورد مطالعه منطقة براي مانسون فصل از پس ها ايستگاه از درصد 51 درمقابل و اند بوده رو روبه زيرزميني آبهاي افت تجربة ناظر با هاي ايستگاه از

 . اند ادهد نشان كلي تغييرات

 به را هايي نگراني و كرده خود معطوف به را بسياري توجه گذشته، هاي سال طي آن مساحت كاهش و زريوار  درياچة آب حجم و سطح هاي نوسان

 ايستابي سطح اقليمي، عوامل تأثير مورد در جامعي كه مطالعة كرد برداشت چنين توان مي گرفته انجام هاي پژوهش بررسي از پس. است آورده وجود

 است؛ نشده انجام آنها از هريك سهم تفكيك و( وابسته تغيير) زريوار درياچة آب نوسانات سطح بر ،(مستقل متغيرهاي) رودها دبي و زيرزميني آبهاي

 و كرده بررسي را درياچه سطح هاي نوسان بر هيدرولوژي و اقليمي عناصر و عوامل ارتباط آماري، هاي روش تا با دارد نظر در حاضر پژوهش لذا

 .(2)كند پايش زريوار درياچة آب سطح بر را آنها ميزان تأثير



3 
 

 داده ها و روش کار  -  2

عرض شمالي و  تا درياچه زريوار درياچه كوچكي است كه در شمال غرب شهرستان مريوان در مختصات جغرافيايي 

 (. 2و 1رقي واقع شده است )شكل طول ش تا    

متر از سطح دريا ارتفاع دارد كه در شمال غرب درياچه قرار گرفته است. درياچه زريوار تنها   1895بلند ترين نقطه ارتفاعي در محدوده مورد مطالعه 

و پهنه آبي طبيعي و مهمترين اكوسيستم آبي در استان كردستان است. اين درياچه به سبب فرسايش شديد  تشكيالت زمين شناسي منطقه و ايجاد گسل 

ميلي متر است. اين ريزش بيشتر از نوع باران  980رسوب گذاري پديد آمده است. حوزه آبريز درياچه زريوار داراي متوسط ساالنه نزوالت در حدود 

  (.3درجه سانتي گراد است) 6/20آن نيز درجه و متوسط حداكثر  8/5درجه، متوسط حداقل آن  13مي باشد. متوسط حرارت ساالنه اين منطقه 

 
 . موقعیت جغرافیايی محدوده مورد مطالعه1شکل 

 

 
 نمونه برداری نقاط و زريوار درياچه آبخیز . موقعیت حوزه2شکل 
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 ايستگاه دماي و بارش هواشناسي -هاي زميني داده ، هيدرولوژي و اقليمي تغييرات با زريوار درياچة آب سطح نهاي نوسا بررسي براي پژوهش، اهداف به توجه با

 هاي داده و زريوار درياچة آبريز حوضة هاي رودخانه دبي زيرزميني، آبهاي از سازمان هواشناسي و داده هاي سطح ايستابي 1981 -2010 آماري دورة براي زريوار

 دورة آماري در كه حلقه 123 چاه، حلقه 1054 ميان از زيرزميني، آبهاي يايستاب سطح داده هاي تنظيم براي. شد دريافت آب ايران منابع مديريت از درياچه آب تراز

 آمده دست به زريوار درياچة آبريز عمدة حوضة رود هفت دبي از نيز ها رودخانه دبي هاي داده زماني هاي سري و شدند انتخاب داشتند، كاملي هاي داده

 ماهانه و ساالنه صورت به درياچه آب سطح و زيرزميني آبهاي هاي داده و و فصلي ساالنه صورت به شبار و دما براي زماني هاي سري هاي فايل سپس. (6و5و1)است

 براي .است شده تلقي وابسته متغير نيز درياچه آب تراز و مستقل متغير منزلة به ها رودخانه دبي و زيرزميني آبهاي ايستابي بارش، سطح دما، پژوهش اين در. شد تشكيل

نام ران تست استفاده شده است. تصادفي بودن متغيرها  به ناپارامتريكي آزمون از زماني، هاي سري در روند هرگونه احتمال و ها داده بودن تصادفي و همگني از اطالع

 هستند همگن  05/0سطح  در ها داده كه داد نشان آزمون اين .شد حاصل اطمينانآنها   همگن بودن از و گرفت قرار بررسي مورد05/0با احتمال خطاي 

  .(9و7و4)شود مي مشاهده 1 رابطة در آن محاسبات روند كه شد گرفته كار به پيرسون همبستگي روش وابسته، و مستقل ميان متغيرهاي رابطه ميزان محاسبة براي    

 
 تر قوي رابطه باشد، تر نزديك  -1به + يا هرچه  هك بود +  خواهد1و  1-بين  عددي آمده دست به rو  هستند وابسته و مستقل متغيرهاي  Yو  X رابطه  اين در

 . (15)است

 -شاپيرو آزمون روش با نرمال منحني نمودار و همچنين زماني هاي سري فراواني هاي توزيع نمودارهاي ناپارامتريك، و پارامتريك آزمونهاي از استفاده و انتخاب براي

 پيش و شرايط بايد محقق رگرسيون، معادالت آزمون از استفاده براي. (19و29) رسي قرار گرفتندبر مورد و شده ترسيم اسميرنوف -كلموگروف روش و ويلك

 نمودار آن از پس و كرده را محاسبه خطاها استاندارد مقادير منظور بدين.  (26)باشد داشته نظر در را واتسون دوربين سنجش و ها داده بودن نرمال هايي چون شرط

 با و رفت كار به واتسون دوربين آزمون يكديگر، از خطاها استقالل منظور بررسي به همچنين. (13)گرفت انجام اي مقايسه نمودار دو بين پسس و شد ترسيم آنها نرمال

رگرسيون  يكپارامتر هاي آزمون از استفاده پژوهش، اين هاي داده روي ناپارامتري و پارامتري مختلف هاي بررسي آزمون از پس و آمده دست به نتايج به توجه

 . (12و28)شد داده تشخيص مناسب پژوهش اين هاي داده براي كندال  من ناپارامتريك هاي آزمون و چندمتغيره

 و چولگي كه هايي داده مقادير برابر و در ندارد  ها داده رفتار بودن خطي يا نرمال فراواني توزيع به نياز آزمون اين :آن آماره هاي و كندال  من نموداري روش

 با. (25) رود مي به كار روند ارزيابي منظور به و است قوي بسيار دارند، رفتار خطي در چشمگيري انحراف كه هايي داده و( بارندگي ويژه به) دارند زيادي كشيدگي

 رتبه به iرتبة  نسبت (tiآماره  ابتدا هك است شده ، تعيينMATLABافزار  نرم در تغيير زمان و نوع روند، ، جهت كندال  من گرافيكي و آماري آزمون از استفاده

  من شاخص و محاسبه Viواريانس  و Eiرياضي  اميد ادامه دررا  بدست مي آوريم.  ) ti آمارة  تجمعي فراواني آن، از پس قبلي( محاسبه مي شود. و هاي

 . (22)شود مي محاسبه 2 رابطة اساس بر كندال

 
  (.17)آيد مي دست به 3 رابطة از رياضي، اميد  محاسبة و آمارة كردن مشخص از پس شاخص اين مقدار .شود تعيين نيز شاخص بايد تغييرات، بررسي براي

 
 u و 'uنمودار  دو القيت محل. (10)شود حاكم ها داده بر ديگري آماري توزيع بعد به آن از كه است جايي زماني، سري يك در تغيير زمان آماري، ديدگاه از

 تغيير آغاز زمان نشانة كنند، قطع را ( همديگر ±96/1بحراني ) محدودة داخل در مذكور اگر خطوط كه ي طور به ؛است روند وجود و تغيير چشمگير نقطة بيانگر

 وضعيت تالقي محل از بعد  'uاست. رفتار زماني سري در روند وجود بيانگر كنند، قطع را همديگر بحراني محدودة از خارج چنانچه و هاست داده در ناگهاني

 . (8و11)زماني است سري در تغيير وقوع عدم معرف شاخص، دو تالقي عدم .دهد مي نشان را سري روند

 بحث و نتایج 
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 درياچة آب نوسانات بر آنها تأثير و مينيآبهاي زيرز ايستابي سطح تغييرات ها، رودخانه دبي بارش، دما، همچون هيدرولوژي و اقليمي مختلف پارامترهاي تغييرات

 شود مي بررسي آماري دورة طول در پارامترها اين آماري تغييرات ابتدا منظور است. بدين پژوهش اين هدف ترين مهم نظر، مورد آماري دورة طول درزريوار 

 (. 1جدول)

 مطالعه مورد منطقة متغیرهای توصیفی آمار نتايج 1. جدول

 انحراف میانگین 

 معیار

دامنه  حداقل حداکثر چولگی

 تغییرات

 41/3 65/0 06/4 14/1 1 83/1 دبی

 4/3 01/13 41/16 -78/0 0/96 013/15 سطح ایستابی

 412/3 167/2 579/5 1/055 99/2 315 بارش

 66/4 74/8 4/13 -41/0 01/1 26/11 دما

 83/6 03/1271 86/1277 -445/0 05/2 9/1276 دریاچه تراز آب           
 به ايستابي، سطح افزايش آن در كه شده استفاده سطح زمين به نسبت ها چاه سطح ارتفاع تغيير از زيرزميني، آبهاي ايستابي سطح تغييرات بررسي براي پژوهش اين در

 با خط شيب تعيين و وابسته و مستقل متغيرهاي نبي ارتباط امكان عدم يا امكان بررسي براي نيز همبستگي از ضريب. است چاه آب ميزان كاهش و آب سطح افت معناي

 اين غير در است؛ پذير امكان ديگر روي متغير از متغير دو از يك هر دقيق و كامل بيني يشپباشد  -1+ و Y 1و  Xبين  همبستگي چنانچه .است شده استفادهزمان 

 دارد وجود قوي نسبتاً همبستگي درياچه آب سطح نوسانات و مستقل متغيرهاي بين شود، مي ديده 2 جدول در كه گونه همان .است تقريبي ها بيني پيش صورت

 شيب منفي. است مستقل متغيرهاي از وابسته متغير تأثيرپذيري ميزان و آنها بين خطي رابطة باالي قدرت و اعتبار دهندة كه نشان هستند معنادار 01/0سطح  در اكثراً و

  .(14و16و20)دهد مي را نشان مستقيم رابطة مثبت شيب و است آماري دورة و درياچه آب سطح و قلمست متغيرهاي معكوس رابطة دهندة نشان

 آماري دوره طول در ها آن روند )وابسته( و آب تراز و مستقل متغيرهاي بين ارتباط 2.جدول

 تراز آب دما بارش سطح ایستابی دبی 

 -76/0 58/0 -24/0 55/0 -06/0 دوره آماری

 1 -46/0 39/0 -71/0 72/0 تراز آب
 زمين چون ديگري عوامل از ناشي احتماالً كه وجود دارد درياچه آب سطح تغييرات و اقليمي عناصر ميان همبستگي ترين پايين تأثيرگذار، مستقل متغير چهار ميان از

 شدن س معكو باعث هيدرولوژي عوامل بر آنها تأثير  حاليكه در است؛ منطقه شناسي زمين و ساختمان گياهي پوشش وضعيت ها، سنگ جنس ها، بارش فاصلة شناسي،

 . (18)مي رسد -71/0و  72/0ميزان  به به ترتيب ايستابي سطح و ها رودخانه دبي براي ضريب اين كه طوري به است؛ شده درياچه آب تراز با ضريب همبستگي مقادير

 اين. دهد مي نشان زمان افزايش با( سال) دورة آماري طول در را معناداري كه است آمده خطي شيب پيرسون همبستگي ضريب آزمون نتايج ،2 جدول در همچنين

 از دما و ايستابي سطح عمق افزايش و سو يك از دبي و بارش كاهش با يعني است؛ مثبت و دما ايستابي سطح براي و منفي آب، تراز و بارش دبي، مورد در خطي شيب

 .است بوده رو روبه كاهش با آماري دورة طول در آب درياچه سطح ، ديگر سوي

 تر پايين معناداري سطح اينكه به توجه با شد. استفاده spssافزار نرم در كندال  من ي ناپارامتر آزمون از رابطه نوع تشخيص براي متغيرها، بين رابطه اثبات از پس

 نمودار پراكنش رسم به اقدام متغيرها، ميان رابطه بررسي براي. كرد استفاده پژوهش در زمونآ اين از توان مي قرار دارد، پس 3و 1بين  واتسون دوربين است و 05/0از 

. شد ترسيم پراكنش نمودار آب، تراز با آنها ارتباط و هاي زماني سري بين همبستگي تحليل و تجزيه براي و شد يكديگر با ارتباط در متغير دو مقادير تغييرات نمودار يا
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 با متغيرها پيوند و ميشود ديده همبستگي خط اطراف در نقاط پراكندگي كه طوري به است؛ مختلف متغيرها هاي زوج بين خطي رابطة وجود از حاكي بررسي، نتايج

 .است مشهود كامالً تراز آب و زمان با و هم

 از حكايت منفي مقادير 3 جدول در. رود مي باال نيز آب تراز يابد، افزايش بارش ميزان هرچه كه دهد مي نشان( 3 شكل) پراكندگي نمودار در رگرسيون خط شيب

 باعث ها بارندگي كاهش و دماها افزايش. است ساالنه بارش به مربوط -56/2روند كاهشي با  باالترين. دارند افزايشي روند از حكايت مثبت مقادير و كاهشي روند

 . (23و24)متر در سال است 18/0ميزان  به كاهشي روند اين كه است شده درياچه به بآ ورودي كاهش درنتيجه، و تعرق و افزايش تبخير ، برف بارش كاهش

 

 کوبیك و خطی روش دو با زريوار درياچة آب تراز با مستقل متغیرهای ارتباط و پراکنش نمودارهای 3. شکل

 آماري دوره طول در مطالعه مورد متغيرهاي يابي روند .3 جدول

 دوربین واتسون Sig وندر  دوربین واتسون Sig روند 

 48/1 05/0 -7/2 بارش سالیانه 27/1 0 07/0 دما سالیانه

 05/1 04/0 013/0 سطح ایستابی 1/1 009/0 -113/0 دبی

 1/ 16 0 -18/0     تراز آب دریاچه
 در هيدرولوژي و اقليمي عوامل تأخيري و تأثيريتداخل  دليل به. دهد مي نشان را مختلف پارامترهاي زماني هاي سري رگرسيون معادالت تعيين ضرايب 4 جدول

 نشان جدول اين در تحليل تعيين ضريب. اند شده تحليل و محاسبه مختلف زماني هاي بازه رگرسيوني در معادالت و ها مدل مشكل، اين بردن بين از براي و همديگر

 به. شود مي توجيه و بارش دما متغيرهاي كمك به درياچه، آب سطح تغييرات شدة شاهدهم پراكندگي از درصد 30 تقريباً عوامل، ساير بودن فرض ثابت به كه دهد مي

 انساني عوامل چون، ديگري عوامل دهد مي نشان و ندارد بااليي رابطه قدرت اين كه دهند مي نشان را( آب تراز) وابسته متغير با خطي رابطة مستقل، متغيرهاي اي گفته
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 به دوم گام در درنتيجه. دارند دخالت درياچه آب تراز كاهش در نيز،( غيره و ها رودخانه دبي تغييرات ، سدسازي، زيرزميني آبهاي از برداشت مانند) هيدرولوژي و

 درصد 42 كه شد مشخص ا هم، ب ايستابي سطح و دبي گرفتن نظر در و اقليمي عوامل بودن ثابت فرض به. رويم مي هيدرولوژي پارامترهاي مدل و ترسيم تعيين سراغ

 .است آبهاي زيرزميني ايستابي سطح و منطقه هاي رودخانه دبي تغييرات از ناشي آب، سطح نوسانات از

 به و شود مي افزوده درياچه آب بر متر 672/1ها،  رودخانه دبي افزايش واحد هر ازاي به كه گفت توان مي شود، گرفته نظر در ثابت اقليمي متغيرهاي تأثير اگر

 بيني پيش نيز مختلط و مجزا صورت به متغيرها همة زماني هايسري براي مدل اين. يابد كاهش مي درياچه آب تراز از متر 787/0ايستابي،  سطح افت واحد هر ازاي

 در تغيير يم كهياب درمي رگرسيوني، هاي مدل بررسي با .شود مي خودداري ضرورت عدم و صفحات تعداد محدوديت دليل به آنها، از تفسير كه است داشته هايي

 از بيشتر دما، افزايش همچنين. (21و27)زريوار تأثيرگذارند درياچة آب سطح نوسانات در اقليمي عوامل از بيشتر انساني، عوامل با مرتبط هيدرولوژي پارامترهاي

 و كوبيك صورت به را درياچه آب تراز با اقليمي و هيدرولوژي متغيرهاي بين ارتباط 3 شكل. است داشته تأثير زريوار درياچه آب سطح افت در بارندگي كاهش

 .برخوردارند ضعيفي نسبتاً معناداري سطح آزمون از دو هر كه مي دهد نشان خطي

 درياچه آب تراز و مستقل متغيرهاي بين چندگانه رگرسيون هاي مدل .4 جدول

    دوره
 0/787E 5/0- 1284/375 سطح ایستابی 

 1/672D 52/0 + 1271/042 دبی رودها تغییرات هیدرولوژی

 0/053E - 0/087D 42/0- 1276/84 سطح ایستابی و دبی رودها 

 0/755T + 0/005P 3/0- 1281/662 تغییرات اقلیمی 

-مؤلفه از استفاده با كار اين براي .است نظر متغيرهاي مورد در تغيير زمان و نوع جهش، شناسايي كندال،من نموداري و آماري آزمون هاي مزيت مهمترين از يكي

احتمال  سطح با نمودارها اين در بحراني (. حد4)شكل آمد دست به تغيير و جهش نوع و زمان، شد ترسيم مختلف متغيرهاي براي كندالمن ، نمودار´u و uهاي 

 روند يك وجود دنباله ، دو اگر اما ، دهد مي نشان را تمثب يا منفي روند يك وجود ،قرار گيرد 96/1باالتر از حد  ´u دنبالة هرگاه معنا كه اين بوده است. به 96/1

 نظر مورد زماني سري در ناگهاني تغيير شروع و جهش آغاز از نشان كنند، قطع محدوده داخل در را همديگر دنباله دو اگر اما ، دهد مي نشان را مثبت يا منفي

 است. 
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 مطالعه مورد متغیرهای´u و uهای  مؤلفه تغییرات نمودار .4 شکل
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 مطالعه مورد متغیرهای´u و uهای  مؤلفه تغییرات نمودار. 4 شکل ادامة

 چون عواملي كه است ضعيف زماني تأخير در اينجا اما باشند، همراه زماني تأخير با ايستابي سطح و دبي هاي نوسان به نسبت بايد آب، تراز نمودارهاي هاي نوسان 

 .دارند دخالت امر اين درياچه در با ها شاخه كم فاصله و وانابر تخلية سرعت زمين، شيب ارتفاع،
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 جهش با همزمان دما، افزايشي جهش. است شده شروع 1393 سال از روند اين ناگهاني جهش و دارد افزايشي روندي دما كه دهدمي نشان كندالمن نمودارهاي بررسي

 1998 سال در) چهارساله زماني تأخير با زيرزميني آبهاي افت و ايستابي سطح عمق افزايش آن، تبع به است و1393- 94 لهاي سا در دبي و بارش كاهشي روند شروع و

   . است شده 1998 سال در درياچه آب سطح كاهش سبب دار، دنباله تغييرات اين. شود مي تلقي نرمال و طبيعي امري است كه داده روي( 

 گرفته قرار تأييد مورد كندال  نموداري من و گرافيكي هاي آماره در آمده دست به پيرسون همبستگي خط شيب و رگرسيون bضرايب  و ها مدل از كه نتايجي

 .شود مي مشاهده روشني به  5 جدول در هماهنگي اين نتايج كه اند

 کندال –من ´u و uهای   مؤلفه آماری دوره آماره .5 جدول

  یاچهتراز آب در ارتفاع سطح ایستابی دبی دما بارش ساالنه

64/0- 8/0 27/0 - 4/0 53/1- u´ 

16/0 15/1 78/0- 12/0 4/0- u 

 گیری نتیجه و بحث                   

. دهدمي نشان آماري دورة طول با متغيرها ارتباط اين نيز و همديگر با وابسته و مستقل متغيرهاي بين را معناداري خطي ارتباط پيرسون، همبستگي ضرايب آزمون نتايج

 و بارش كاهش با يعني است؛ مثبت دما و ايستابي سطح براي و منفي آب، تراز و بارش مورد دبي، در پيرسون همبستگي ضرايب و رگرسيون هايآزمون خطي بشي

 و مستقل ن متغيرهايبي كرد مشخص آزمون اين. يابدمي كاهش آماري دورة طول در درياچه آب سطح ديگر، سوي از دما و ايستابي افزايش سطح و سو يك از دبي

 ميزان و آنها بين خطي رابطة باالي قدرت و اعتبار دهندة معنا دارند و نشان 01/0سطح  در اكثراً كه دارد وجود قوي نسبتاً همبستگي درياچه، آب سطح هاي نوسان

 .است مستقل متغيرهاي از وابسته متغير تأثيرپذيري

 بارش و دما متغيرهاي كمك به درياچه آب تغييرات سطح از درصد 30 كمابيش عوامل، ساير بودن ثابت فرض به كه دهدمي نشان رگرسيون تحليل تعيين ضريب

 از درصد 42 ايستابي، سطح و دبي همزمان تأثير گرفتن نظر در و اقليمي عوامل بودن ثابت به فرض كه شد مشخص هيدرولوژي هايمدل محاسبة با. شود مي توجيه

 گرفته نظر در معادله ثابت در هيدرولوژي عوامل تغييرات تأثير اگر. است زيرزميني آبهاي ايستابي سطح و منطقه هايرودخانه دبي تغييرات ناشي از آب سطح نوسانات

 755/0ساالنه،  دماي افزايش گراد سانتي درجه هر ازاي متر آب درياچه افزايش مي يابد و به 005/0بارش،  افزايش متر ميلي هر ازاي به كه گفت توان مي شود،

 ميشود افزوده درياچه آب به متر 672/1ها،  رودخانه دبي افزايش واحد هر ازاي به عوامل، بودن ساير ثابت فرض به .شود مي كاسته درياچه آب تراز از متر سانتي

 در پارامترهاي تغيير كهخواهيم ديد  رسيونيرگ هايمدل بررسي با. يابدمي كاهش درياچه آب تراز از متر 787/0ايستابي،  افت سطح واحد هر به ازاي و

 زريوار درياچة آب سطح افت در بارندگي كاهش از دما بيشتر افزايش همچنين. دارند تأثير زريوار درياچة آب سطح نوسانات در اقليمي عناصر از بيشتر هيدرولوژيكي

 روندي داراي دما داد نشان كندال  من نمودارهاي بررسي. است شده استفاده كندالمن نآزمو از در متغيرها، تغيير زمان و جهش روند، بررسي براي. است تأثيرگذار

 ، از1993-1994هاي  سال در دبي و بارش كاهشي روند شروع با دما افزايشي جهش همزماني. است شده شروع 1993 سال از روند اين ناگهاني جهش و افزايشي است

 دار دنباله تغييرات اين .شد همراه 1998 سال در يعني چهارساله، زماني تأخير با آبهاي زيرزميني افت و ايستابي سطح افزايش با كه است توجه جالب بسيار نكات

  .است شده 1998 سال از آب درياچه سطح كاهش شروع باعث
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