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چکیده
شناخت صحیح منابع آب بهمنظور مدیریت آبهای سطحی و زیرزمینی بهعنوان دو سیستم تفکیکناپذیر ،امری مهم استت .در
این مطالعه با بررسی سری زمانی متغیرهای اقلیمی (بارش) ،هیدرولوژیک (جریان و مصتر

از منتابع آب زیرزمینتی) و تتراز

سطح ایستابی ،ارتباط پارامترها با یکدیگر و با نوسان سطح ایستابی بررسی شد .به منظور شناخت این ارتبتاط ،ابتتدا متاتری
همبستگی اسپیرمن برای متغیرها تشکیل شد .بین بارش و دبی با سطح تراز ارتباط مستقیم ،و بتین مصتار
سطح تراز ارتباط معکوس دیده شد .سپ

آب زیرزمینتی بتا

با بررسی نمودار همبستگی متالقی دو متغیر بارش و جریان با تراز سطح ایستتابی،

ارتباط تأخیری آنها مشخص شد .نتایج حاکی از آن بود که بارش با تراز سطح ایستابی با یک تأخیر ،دبی با تراز سطح ایستتابی
بهصورت همزمان و مصر

با سطح ایستابی با دو تأخیر زمانی بیشترین ارتباط دینامیکی در دشت عجبشیر داشتته استت .در

نهایت رابطة رگرسیونی بین متغیرها با تراز سطح ایستابی بهدست آمد.
واژههای کلیدی :بارش ،تراز سطح ایستابی ،دبی ،همبستگی متالقی.

* نویسندۀ مسئول

Email: fakheri@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
آبهای زیرزمینی ارزشمندترین منابع آب بهشمار میروندد؛
بنددابراین شددناین ایددن منددابع بددهمنظددور تدددوین برنامددة
بهرهبرداری بهینه و صحیح با هدف توسعة پایدار یک منطقده
بهیصوص در منداق یشدک و نیمدهیشدک ضدرور دارد.
شناین نادرسن و بهدرهبدرداری بدیرویده از ایدن مندابع ،بده
یسارا جبرانناپذیری مانند افدن شددید و برگشدنناپدذیر
سطح آب زیرزمینی ،کاهش دبی چاهها و قنا ها و تغییدرا
الگوی جریان آب منجر یواهدد شدد .بددین منظدور یدافنن
تأثیرا بارندگی و بررسی تغییرا آن بر سطح آب زیرزمینی
ضروری اسن ] .[12رودیانهها از منابع مهم تغذیة زیرزمینی
هسنند که با کاهش حجم آب و بارندگی یا یشک شدن آنهدا
براثر یشکسالی ،این منبدع تغذیدة آبهدای زیرزمیندی نید
کاهش مییابد یا بهکلدی قطدع مدیشدود .همچندین بدر اثدر
یشکسالی ،آب مخازن سدها کاهش مییابد و آب چشمههدا
کم یا بهقور کلدی یشدک مدیشدود کده اثدر ندامطلوبی بدر
سفرههای آب زیرزمیندی منطقدة تحدن تدأثیر یدود یواهدد
داشن ] .[8نیاز به مدیرین آب زیرزمینی و سطحی بهعندوان
اج ای یک سیسنم مربوط به هم ،وقنی بحرانی اسن که نیاز
به تأمین آب اف ایش یابد .این موضوع بیشنرین کداربرد را در
مدیرین مندابع آب در کشدورهای نیمدهیشدک دارد .پمادا
بیش از حد از آبخوان در ن دیک رودیانه سبب یشک شدن
رودیاندده مددیشددود؛ برداشددن بددیش از حددد از رودیانددة
تغذیهکنندۀ آبخوان نی پیامدهای یود را بر آبخدوان یواهدد
داشن .قی دورهای کده بدار بدیش از حدد معمدول اسدن
اننظار میرود اسنفاده از آب سطحی در حد بیشدینه باشدد و
قسمنی از بار سبب اف ایش ذییدرۀ آب زیرزمیندی و بدا
رفنن تراز سطح ایسنابی می شود .برعکس قی دورۀ یشدک
و کمآبی ،منابع سطحی ،بدا پمادا از آب زیرزمیندی جبدران
میشود و در ننیجه سطح آب زیرزمینی کاهش مییابدد ].[2
فشار عوامل انسانی بر کل چریة هیدرولو یکی تأثیر عمیقدی
بر هیدرولو ی جریان و محیط زیسدن آن داشدنه اسدن .در
یصوص سیسنم جریان آب زیرزمینی در سفرههای آبرفندی،
عامل مؤثر ر یم بهرهبرداری آبهای زیرزمیندی اسدن ].[11
بنابراین بهقور کلی بار و جریان رودیانه و ر یم برداشدن
و بهرهبرداری از آب زیرزمینی از مهمترین عوامدل تأثیرگدذار
بر نوسانا تدراز آب زیرزمیندی اسدن .وهند و همکداران
] [17رابطدة بدین تغییدرا اقلیمدی و نوسدانا سدطح آب
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زیرزمینی آبخوان کربناتة سطحی در کانادا را بررسی کردندد.
ننایج تحقی آنها نشان داد که روند مددلشددۀ منغیرهدا در
محدودۀ منطقة وینی پ حاکی از ارتباط بدار و منوسدط
درجة حرار سالیانه با تراز سا نة سطح آبهای زیرزمیندی
اسن و همچنین در مناققی که آبخوان در عمد کمدی قدرار
گرفنه ،اثر درجة حرار سا نه بدر نوسدانا سدطح آبخدوان
بیش از بار بوده اسن .آگیلِرا و همکاران ] [9تأثیرا تغییر
اقلیم بر تغذیة قبیعی آبخوان را براساس یک مدل سداده در
چهار آبخوان کارسنی در جنوب شرقی اساانیا بررسی کردند.
ننایج نشان داد که با گذشن زمان و با توجه به اف ایش دمای
منطقه ،می ان تبخیر و تعرق اف ایش و مید ان اثدر بدار بدر
آبخوان بهدلیل کاهش حجم روانداب و نفدوذ در قدول زمدان
کاهش یافنه اسن .در مطالعة دیگری شهید و هازریکا تدأثیر
یشکسالی بدر آب زیرزمیندی در شدمال غربدی بدنگدد را
بررسی کردند .یافنههای آنها نشان داد که کداهش سدطح آب
زیرزمینی در قدی سدالهدای آتدی چشدمگیر یواهدد بدود.
همچنین تحلیل هیدروگراف سدطح آب زیرزمیندی و سدری
زمانی بارندگی نشان داد که اف ایش برداشدن آب زیرزمیندی
برای آبیاری در فصلهای یشک و بازگشن یشکسدالیهدا از
عوامل افن سطح آب زیرزمینی در این منطقده اسدن و اگدر
مدایلة بشر در سیسنم آب زیرزمینی وجود نمیداشن ،یکی
از عوامل اصلی یشکسالی آب زیرزمینی ،کاهش بارندگی بود
] .[15در پژوهشی میکو و همکاران ] [13اثر تغییر اقلیم بدر
تغییرا مکانی تغذیة آبخوان در حوضة رودیانه گراند کانادا
را با اسنفاده از برنامة هیدرولو یکی  HELP3بررسی کردندد
که براساس یافنههای آندان ،ایدن برنامده توانسدن پنانسدیل
تغذیة آب زیرزمینی را در منطقة تحقی با دقن بسدیار زیداد
برآورد کند .در مطالعة دیگری عطایی و همکداران ] [6رابطدة
بین نوسانهای اقلیمی (بار  ،تبخیدر و رقوبدن نسدبی بدا
تدراز آبخدوان دهگددن را بررسدی کردندد .در ایدن پدژوهش،
تحلیل آماری منغیرهدای مسدنقل بدار  ،تبخیدر و رقوبدن
نسبی هوا و منغیر وابسنه تراز آبخوان انجدا گرفدن و رابطدة
درونگروهی منغیرها و تغییرا زمانی آنها آنالی شدد .نندایج
تحقی حاکی از این اسن که با توجه به وجود تفاو معنادار
بین منغیرهدا در مقداقع مخنلد زمدانی ،دورههدای اقلیمدی
تفکیکپذیر اسن .نوسانهای تبخیر و بدار موجدب تغییدر
چشمگیر در تراز آبخوان میشود .با توجه به تأثیر پارامنرهای
اقلیمی و همچنین فعالینهدای بشدری بدر نوسدانا سدطح
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ایسنابی ،هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر عوامدل اقلیمدی–
هیدرولو یکی بدر نوسدانهدای تدراز سدطح ایسدنابی دشدن
عجددبشدیر و تعیددین چگددونگی ارتبدداط بددین ایددن عوامددل و
فعالینهای انسانی برای تغییرا تراز سطح ایسنابی اسن.
منطقة تحقیق
حوضة آبری قلعهچدای بدا مسداحن  738کیلومنرمربدع در
شمال غرب کشدور در اسدنان آذربایجدان شدرقی و در 27
کیلومنری شمال شرقی شهرسنان عجدبشدیر واقدع شدده
اسن .دشن عجب شیر ج و حوضة دریاچة ارومیده اسدن و
در  9۰کیلددومنری جنددوب غربددی شهرسددنان تبریدد  ،در
محدودۀ قدول جغرافیدایی  45درجده و  49دقیقده تدا 46
درجه و  8دقیقه و عرض جغرافیایی  37درجه و  23دقیقه
تا  37درجه و  33دقیقه واقع شده اسن .وسعن این دشن
در حدود  13۰کیلومنر مربع اسن و از لحدا قبقدهبنددی
اقلیمی آمبر ه ،ج ء مناق یشک و سرد اسن .مهمتدرین
رودیانة منطقه ،رودیاندة فصدلی قلعده چدای اسدن کده از
گسنرۀ شمال شرقی و جنوب غربی بریوردار اسن و یکدی
از مهمترین منبع تغذیة آب زیرزمیندی دشدن عجدبشدیر
بهشمار میآید .این دشدن کده در سداحل شدرقی دریاچدة
ارومیه قرار دارد ،در سالهای اییر بهعلن برداشن بیش از
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حد مجاز منابع آب زیرزمینی ،هیدروگراف واحدد آن افندی
معادل  6منر را قی سالهای  1375تدا  1383نشدان داده
اسن ].[5
مواد و روشها
برای اجرای این تحقی  ،ابندا دادههای ز بررسی شد .در
این تحقی از آمار ماهانة سه ایسنگاه بارانسنجی هرگدن،
ینگجه و عجبشیر و دو ایسدنگاه هیددرومنری شیشدوان و
ینگجه اسنفاده شد .از  3۰پی ومنر اندازهگیری تدراز سدطح
ایسنابی نی  12پی ومنر که در قول دورۀ آماری  138۰تدا
 139۰دارای آمار و اقدعا کاملی بودند اسدنفاده شددند.
در شکل  2موقعین ایسنگاههای بارانسنجی و هیدرومنری
منطقه آورده شده اسن .بررسدی پیوسدنگی و هدمپوشدانی
زمانی دادههای بار ماهانه و می ان سطح اثر ایسنگاههای
بارانسنجی منطقه بر روی هفن ایسدنگاه مجداور و دایدل
منطقه انجا گرفن .ساس سه ایسنگاه دایدل منطقده کده
دارای آمار پیوسنة بار و قول دورۀ زمانی مشنرک بودند
1
اننخاب شدند .با اسنفاده از نر اف ار  ،GISو از رو تیسن
منوسددط ماهانددة بددار در قددول دورۀ آمدداری منطقددهای
اننخاب شد.



شکل  .1موقعیت جغرافیایی عجبشیر

1. Thiessen polygons
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شکل  .2موقعیت ایستگاههای بارانسنجی و تیسنبندی ایستگاه مورد مطالعه

نوسانا تراز آبهای زیرزمینی از قری تحلیل آمداری
تراز سطح آب  12چاهک مشاهدهای موجود در سطح دشن
که دارای آمدار پیوسدنه بودندد بررسدی شدد .ابنددا نقشدة
پراکنش چاهکها در محیط  GISهمانند شکل  3تهیه شد.
ساس منناسب با شدرایط منطقدهای و پدراکنش چداههدای

مشاهدهای با رو تیسدن ،سدطح اثدر هدر چداه در منطقده
تعیین شده و همانند رو تیسدن بدرای بدار  ،دادههدای
تددراز سددطح ایسددنابی  12چاهددک مشدداهدهای بدده مقددادیر
منوسط منطقهای در قول دورۀ آماری تبدیل شد.

شکل .3موقعیت پیزومترها و تیسنبندی آبخوان دشت عجبشیر
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منوسط مقادیر جریان دو ایسنگاه هیدرومنری ینگجده
و شیشوان واقع بر رودیانة قلعدهچدای بدهعندوان منوسدط
جریان عبوری از محدودۀ دشن درنظدر گرفنده شدد .آمدار
مصارف از منابع آب زیرزمینی محددودۀ دشدن از سدازمان
آب منطقهای اسنان آذربایجان شرقی ایذ و اسدنفاده شدد.
آمار مصارف از منابع آب زیرزمینی محدودۀ دشن بدرای 4
سال آماری موجود بود .ساس با اسنفاده از شدبکة عصدبی
مصنوعی ،1سری زمانی دادهها برای سالهای آتی و مقادیر
مصددرف بددا دقددن  ۰/9۰پددیشبینددی شددد و از ننددایج ایددن
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پیشبینی اسنفاده شد .در نمودار شکل  4تغییرا مصدرف
و مقادیر پیشبینیشده آورده شده اسن .روندد تغییدرا و
نوسددانا بددار و جریددان ،مصددارف و آب زیرزمینددی بددین
سالهای  138۰-9۰مقایسه و تحلیل آماری و همبسدنگی
نوسانا منغیرها به صور ماهانه و بلندمد بررسدی شدد.
بهمنظور تعیین کمّی ارتباط این عناصر با تغییرا ماهاندة
تراز سطح ایسنابی دشن عجبشیر ،ضریب همبسنگی بین
بار ماهانه و تغییرا ماهانة سطح ایسنابی بدا اسدنفاده از
رو همبسنگی پیرسون تعیین شد.

شکل  .4نوسانات سری زمانی دادههای مصرف دشت عجبشیر

بهمنظور تعیین همبسنگی سدری دادههدا ،بدا اسدنفاده

شایص  ، z score  x  xسری دادهها ایسنا شد .ساس بدا


اسددنفاده از رو پیرسددون (رابطددة  ، 1همبسددنگی بددین
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منغیرها تعیین شد.
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در این رابطه  xو yمنغیرهای مسنقل و وابسنه هسدنند
و  rبهدسنآمده عددی بین  1-و  1+یواهد بود که هرچده
به این دو مقدار ن دیکتر باشد ،رابطه قویتر اسن ].[1۰
همچنین بدهمنظدور شدناین و درک بهندر تدأثیر ایدن
منغیرهددا ،از نددر اف د ار  ، MINITABنمددودار همبسددنگی

1. Artificial Neural Network

مندقددی CCF)2و مدداک یمم تددأییر زمددانی ایددن تددأثیرا
محاسبه شد .در نهاین با اسنفاده از نر افد ار  3SPSSمددل
رگرسیونی برای منغیرها پیشبینی شدد .مددل رگرسدیون
یطی بهصور  y=a+bX1+cX2+dX3اسدن کده در آن y
منغیر مورد نظر وابسدنه ،و  X1 ,X2 ,X3بده ترتیدب بدار ،
دبی ،مصرف و یا منغیرهای مسنقل هسنند.
نتایج و بحث
عامل اصلی و مهم تغذیة آبخوانها ،آب نفوذیافنه بده درون
زمین اسن که بخش زیادی از آن حاصل ذوب تدریجی برف
ذییرهشده در زمسنان اسن و بخشی از آن حاصدل بدار
اسن .می ان تغذیة آبخوان در هرسال منفاو بدوده و تدابع
تغییرا ر یمهای بار سدا نه ،شدد بارنددگی و فصدل
2. Cross correlation factor
3. Statistical package for social science
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بار اسن .نوسانا بدار و تدراز آب زیرزمیندی در قدول
دورۀ آماری  138۰-139۰در شکل  5نشان دادهشده اسن.
در این شکل همانقور که مشاهده میشود روند کلی فراز
و نشیبهای دو منحنی بار و تراز آبخوان تقریباً همزمدان
هسنند .با توجه به اینکه مقیاس محور قولی نمدودار شدکل
 5ماهانه اسن ،به دلیل کوچکمقیاس بودن محدور زمدان،
تأییر در با آمدگی تراز آبخوان نسبن به بدار بدریدف
واقعین موجود در این نمودار قابل تشخیص نیسن .در عمل
درصورتی که مقیاس زمانی تا حد ماهانده بسدط داده شدود
تدأییر در با آمددگی تدراز آبخددوان در اثدر بدار مشددهود
یواهد بود .در بررسی ارتباط دیندامیکی همیشده افد ایش
تراز آبخوان با یک تأییر زمانی نسدبن بده افد ایش بدار
همراه یواهد بود.
بنابراین نوسانا بار بهقرز محسوسی نوسانا تدراز
آبخوان را بهدنبال دارد .در این مطالعه تراز سدطح ایسدنابی

بهعنوان منغیر وابسنه و بدار  ،مصدرف و دبدی بده عندوان
منغیر مسنقل در نظر گرفنه میشود .مداتریس همبسدنگی
برای منغیرها که در جدول  1آورده شده اسن .همدانقدور
که در جدول دیده میشود ،تراز سطح ایسنابی بدا بدار و
جریان همبسنگی نسبناً قوی دارند و هر دو در سطح ۰/۰1
معنادارند که نشاندهندۀ اعنبار و قدر زیاد رابطدة یطدی
بین آنها و مید ان تأثیرپدذیری نوسدانا سدطح ایسدنابی از
بار و جریان بهصور هم مان و یطی اسن .مصدرف بدا
نوسانا سطح ایسنابی بهصور هم مان ارتباط معنداداری
ندارند که دلیل آن را میتوان اثر غیرهم مان این دو عامدل
دانسن .در ادامده ،بدا بررسدی نمدودار همبسدنگی مندقدی
( (CCFایددن دو منغیددر تددأییر زمددانی دوماهدده مشدداهده
میشود .همبسدنگی منفدی نشداندهنددۀ رابطدة معکدوس
منغیرهای مسنقل و تراز سطح ایسنابی اسن و همبسدنگی
مثبن رابطة مسنقیم را نشان میدهد.

شکل  .5نوسانات سری زمانی دادههای بارش و تراز سطح ایستابی ماهانة دشت عجبشیر
جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرها

تراز سطح ایسنابی
بار
مصرف
دبی

تراز سطح ایستابی

بارش

مصرف

دبی

1
۰/31۰
-۰/۰1
۰/375

۰/31۰
1
-۰/515
۰/625

-۰/۰1
-۰/515
1
-۰/25۰

۰/375
۰/625
-۰/25۰
1
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رابطة بین تغییرات پارامترها و تراز سطح ایستابی

در شکل  6تغییرا پارامنرهای بار  ،جریان ،مصدارف آب
زیرزمینددی و تددراز سددطح ایسددنابی پددس از ایسددناسددازی و
اسناندارد کردن در قول ده سال آماری ترسیم شده اسدن.
همان قور که در نمودار مشاهده مدی شدود افد ایش بدار
سبب افد ایش دبدی و افد ایش سدطح تدراز آب زیرزمیندی
میشود و بهتبع آن اف ایش مصدرف اثدر معکدوس بدر تدراز
سطح ایسنابی دارد.
همددانگوندده کدده در شددکل  6مشدداهده مدیشددود ،در
ماههدا یی از سدال کده بارنددگی بیشدنر بدوده ارتفداع سدطح
ایسنابی نی بیشنر شده اسن .کده مدیتدوان علدن را تغذیدة
منابع آب زیرزمینی یا بار ذکر کدرد و اگدر مصدرف عمددۀ
منطقه مربوط به کشاورزی باشد ،دیگر نیازی بده آبیداری بدا
منابع آب زیرزمینی در زمان بار نیسن ،بنابراین برداشدن
از منابع آب زیرزمینی کاهش مییابد .ازایدنرو بدا توجده بده
نمودار یادشده میتدوان ننیجده گرفدن کده افدن سدطح آب
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زیرزمینی در بعضی از سالهدا ناشدی از کمبدود بدار و بده
عبارتی یشکسالی در آن سالها بوده اسن که بهدلیدل ایدن
یشکسالیها برداشن از چاههای بهرهبرداری نی اف ایش پیدا
کرده که سبب افن سطح آب زیرزمینی شده اسن .براسداس
مطالعا آقداپور بنداب  ]1از سدال  138۰دورۀ یشکسدالی
منوسط به قول پنج سال در منطقه وجود داشدنه اسدن .در
سال  1386یشکسالی شدید و در سدال  1387یشکسدالی
بسیار شدید مشاهده شد .بنابراین بهدلیدل یشکسدالیهدای
منوالی و پیدرپدی و برداشدن بدیرویده ،تعددادی از چداههدا
یشک و غیرقابل بهرهبرداری شدهاند بنابراین از سدال 1387
بهدلیل یشکسالی های شدید ،مصارف بیشنرین تدأثیر را در
نوسدانا سدطح ایسدنابی داشدنه اسدن .بدا بررسدی ضددریب
همبسنگی ،همبسنگی مندقی بدین تدراز سدطح ایسدنایی و
بار در شکل  7حداکی از آن اسدن کده بدار بدهصدور
هم مان بر سطح ایسنایی تأثیر داشدنه و بیشدنرین تدأثیر بدا
تأییر زمانی یک ماه اتفاق افناده اسن.

شکل  .6روند تغییرات زمانی متغیرهای بارش ،جریان ،مصرف و تراز ایستابی دشت عجبشیر

شکل  .7همبستگی متالقی بین بارش و تراز سطح ایستابی
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همبسدنگی مندقدی (CCF

بررسی شکل  8که نمودار
بددین دبددی و تددراز سددطح ایسددنابی اسددن ،تددأثیر و ارتبدداط
دینامیک آب سطحی و زیرزمینی را بهیوبی نشان میدهد.
همان قور که مشاهده میشدود بیشدنرین تدأثیر در تدأییر
صفر ،یعنی کامدً هم مان دیده می شود که بیانگر آن اسن
که سیسدنم رودیانده و سدفرۀ آب زیرزمیندی دو سیسدنم
تفکیکناپذیرند .همانقور که دیده میشدود ایدن سیسدنم
هم یک سیسنم حافظهدار 1اسن و در قدی  6مداه حافظدة
سیسنم برای جریان به صفر میرسد بددیهی اسدن کده در
یددک سیسددنم آبخددوان رودیاندده ،بررسددی و مدددیرین آب

زیرزمینی و سطحی بهقور جداگانه بهدلیدل تبداد
اقدامی نادرسن اسن.
بررسی همبسنگی مندقی ( CCFبین مصرف و ارتفاع
سطح ایسنابی در شکل  9نشان می دهد کده اثدر هم مدان
مصرف روی سطح ایسنابی نداچی اسدن و در یدک تدأییر
دوماهه به حداکثر میرسد .دلیل این تأییر دوماهه ،تمرک
مصرف در جای یاصی از سفره اسن .یعنی اگر مصدرف در
تمددا سددطح سددفره یکنوایددن باشددد واکددنش تددراز سددطح
ایسنابی به مصرف سدریعتدر بدوده و دیگدر تدأییر دوماهده
نخواهد بود.

شکل  .8همبستگی متالقی بین دبی و تراز سطح ایستابی

شکل  .9همبستگی متالقی بین مصرف از آب زیرزمینی و تراز سطح ایستابی

آبدی
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پارامنرهای رگرسیون تراز سطح ایسدنابی ( yناشدی از
اثر منغیرهای مورد بررسی از قبیل بار  ،X1جریدان  X2و
مقدار مصرف یا برداشن از آبخوان  ،X3با اسدنفاده از رو
حداقل مربعا برآورد شد و ننایج بهدسنآمدده بدهصدور
معادلة  2حاصل شد .بر اساس این مطالعه دبی و بار اثدر
مسنقیم و معنی دار روی تراز سطح ایسدنابی و برداشدن از
منابع آب زیرزمینی اثری معکوس بر نوسان سطح ایسدنابی
دارد؛ قوری که این سه منغیر درمجموع  65/95درصدد از
تغییرا این منغیرهای وابسنه را توضیح میدهند.
Y  1289 / 42 0 / 00253 x 1 0 / 2204 x 2 0 / 000107x 3

(2

R 2  65 / 95
r  81 / 20

به فرض ثابن بدودن سدایر عوامدل ،تقریبداً  14درصدد از
پراکندگی مشاهدهشده تغییرا تراز سطح ایسنابی ،به کمک
منغیر بار توجیه مدیشدود .بدهعبدار دیگدر ،منغیرهدای
مسنقل ،رابطة یطی با منغیر وابسنة تراز سطح آب را نشدان
میدهند که این رابطه قدر زیادی ندارد و نشدان مدیدهدد
عوامل دیگری چدون ،فعالیدن انسدانی و هیددرولو ی مانندد
برداشدن از آبهدای زیرزمیندی ،سدسدازی ،تغییدرا دبدی
رودیانهها همچندین نقدص در دادههدای مدورد اسدنفاده در
کاهش تراز سدطح ایسدنابی مؤثرندد .در ننیجده در گدا دو
تعیین ترسیم مدل پارامنرهای هیدرولو ی اهمین مییابد .به
فرض ثابن بودن عوامل اقلیمی و در نظر گدرفنن تدأثیر دبدی،
مشخص شد که  25/33درصد از نوسانا تراز سطح ایسنابی
ناشی از تغییرا دبی رودیانههای منطقه اسن ،و بدا همدین
فرضیا برای مصرف  4۰/9درصدد از تغییدرا تدراز سدطح
ایسنابی توجیهپذیر اسن .با بررسدی مددلهدای رگرسدیونی،
اسننباط میشود که تغییر در پارامنرهای هیدرولو ی مرتبط
با عوامل انسانی ،بیشدنر از عوامدل اقلیمدی در نوسدانا تدراز
سطح ایسنابی منطقه تأثیرگذار بوده اسن.
جمعبندی و نتیجهگیری
ازآنجا که با بررسی مدلهای رگرسیونی حدود  41درصدد از
تغییرا تراز سطح ایسنابی با عامل مصرف توجیهپذیر اسن،
میتوان عامل اصلی ایجاد روندد کاهشدی مدداو تدراز سدطح
ایسنابی را برداشن بیرویة آب برای مصارف مخنلد بدرآورد
کرد .در بررسی حاضر تراز آبخوان بهعنوان یک منغیر وابسنه
مطرح اسن .بررسی همبسدنگی بدین دادههدای تدراز سدطح
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ایسنابی با عناصر اقلیمی و هیدرولو یکی نشدان داد کده بدین
بار  ،جریان و مصارف بر تراز سطح ایسنابی آبخوان ارتباط
معنادار وجود دارد .همچنین بررسی نمودار سری زمانی ایدن
منغیرها ارتباط آنها را با تأییر زمدانی بدهیدوبی نشدان داده
اسن .بررسی همبسنگی مندقی ایدن منغیرهدا ،ایدن تدأییر
زمانی را برای هر یک از ایدن عوامدل نشدان داد .نندایج ایدن
تحقی نشان داد که بار با یک تدأییر یکماهده و مصدارف
با دو تأییر دوماهه و دبی بهصور هم مدان بدا تدراز سدطح
ایسنابی ارتباط داشنهاندد .رابطدة رگرسدیونی برآوردشدده در
حدود  66درصد از تغییرا منغیرهای وابسنه بر تدراز سدطح
ایسنابی را توجیه میکند.
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