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تحلیل روند تغییرات کمی آبدهی حوضۀ چم انجیر با استفاده از آزمونهای ناپارامتری
حسن ترابی ،1رضا دهقانی
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 .1استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه لرستان
 .2دانشجوی دکترای سازههای آبی ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت 1395/07/19؛ تاریخ تصویب )1395/08/08

چكیده
در این پژوهش روند تغييرات کمی جریان ایستگاه چم انجير در سه مقياا

ماهاناه ،فصاوی و ساا نه و تغييارات کيیای ایان

ایستگاه در درازمدت با استیاده از آزمونهای آماری بررسی شد .دادههای اساتیادهشاده شاام آبادهی ایساتگاه چام انجيار و
دادههای چهار چشمۀ کيو ،گوستان ،مطهری و گرداب سنگی واقع در حوضۀ چم انجير و کويۀ اطالعات بارش در ایستگاههاای
محدودۀ حوضه مد نظر است .در این تحقيق ابتدا شيب خطی روند دادههای نمونه با استیاده از روش تخمينگر سان و ساس
با استیاده از روش پيشسیيدکردن بدون روند اثر ضریب خودهمبستگی از دادهها حذف و سریهای زمانی آبادهی اصاطالحا
پيشسیيد شد .سس  ،روند تغييرات جریان در سریهای زمانی اصوی و سریهای پيشسایيدشاده باه روشهاای یادشاده باا
استیاده از آزمون منا کندال بررسی شد .نتایج نشان داد کاهش آبدهی حوضۀ یادشده معنادار است و این در حاالی اسات کاه
بهعوت کوهستانیبودن آن برداشت از منابع آبهای سطحی حوضه افزایش نداشته است .از ساوی دیگار ،باا بررسای آبادهی
چشمههای حوضه مشخص شد که کاهش آبدهی چشمههای یادشده معنادار و بررسی روند تغييرات بارش در حوضاه بياانگر
عدم تغييرات درازمدت بارش در حوضه است .درمجموع ،نتایج نشان داد با توجه باه نباود کااهش باارش معناادار و بررسای
برداشتهای منابع آبهای زیرزمينی ،برداشت مازاد از منابع آبهای زیرزمينی مهمترین عام کاهش آبدهی چم انجير است.
کلیدواژگان :آزمون  ،MKپيشسیيد کردن ،روند ،کاهش آبدهی.
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مقدمه
با توجه به واقعشدن ایران در منطقۀ کمباار از یا طار و
افزایش جمعيا و ممنناير رشاد تلنوياو ب و باه ت اع ن
افزایش نياز به منابع ب از طر دیگر ،مادیری مناابع ب باا
توجه به محدودبودن ن اممي زیادب دارد .ممننير با توجه
به اینله منابع بماب زیرزمينا قسام عمادۀ مناابع با
کشور را تشليل م دمند ،مدیری ایر منابع امميا زیاادب
دارد .به ممير دييل بررس روند تغييارا بادم مشامهماا
بهعنوان یل از منابع مهم بماب زیرزمين مورد توجه قارار
گرف  .ابتدا با اساتااد از زماونمااب تعياير روناد تغييارا
بدم بررس شد .زماون مارا کنادال ،ناوع رو ماارب
مناسب براب اث ا وجود روند در سربماب ب و مواشناسا
اس  .در سالمااب اييار بسايارب از محققاان از ایار زماون
بهعنوان بهتریر گزینه باراب بررسا وجاود روناد یلنوايا
داد ما استااد کرد اند که م توان به موارد زیر اشار کرد.
فرض اصل مطايعا تحليال روناد باا اساتااد از زماون
 MKمستقلبودن و ن ود يودمم ستگ معناادار در داد مااب
نمونه اس  .باا وجاود ایار ،مملار اسا بريا ساربمااب
ميدرويو یل نظير دب جریان ضریب يودمم ستگ معناادار
داشته باشند .بنابرایر ،باراب حاف اثار يودمم ساتگ روب
زمااون  MKضاارورب اس ا ق اال از انمااا زمااون ،اجاازاب
يودمم سااتگ از ق ياال فراینااد يودمم سااتگ مرت اۀ اول
() )AR(1از سرب داد ما حف شوند .ایر فرایناد باهاصاطح
پيشسايدکردن ناميد م شود .در پژومش بهمنظاور حاف
اثر ضریب يودمم ستگ روب زماون  ،MKکويلاارن و وان
استورچ [ ]8و وان استورچ [ ،]16نوع رو پيشسايدکردن
را ق ل از انما زمون  MKارائه کردند ( )PW-MKو باه ایار
نتيمه رسيدند رو پيشسايدشد عمللارد قابال ق اوي در
حف اثر يودمم ساتگ دارد .ممنناير در پژومشا دیگار
داگااحو و مملااارانش [ ]3و بااون و مااان اينااور [ ]1بااراب
تشخيص روند از رو پيشسايدکردن بهار بردناد .از ساوب
دیگر ،در مواردب که روند در ی سرب زمان وجاود نداشا ،
وان اساتورچ [ ]16نشاان داد پايشسااايدکاردن اثار ضااریب
يودمم ستگ را بر زمون  MKبهطور مؤثر کامش ما دماد.
داگحو و مملارانش [ ]3نشان دادند رو پيشسايدکاردن
وان استورچ ما تواناد سا ب کاامش ميازان روناد واقعا در
داد ما شود .یو و مملارانش [ ]18باا اساتااد از شا يهساازب
نشان دادند در صور وجاود روناد و فرایناد ) AR (1در یا
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سرب زمان رو پيشسايدکردن وان استورچ [ ]16بخشا
از روند را حف يوامد کرد و بنابرایر مملر اس فرض صاار
م ن بر ن ود روند ق ول شود و ایر در حاي اس که احتماال
دارد روند وجود داشته باشد .باهمنظاور کاامش ماؤثر بار اثار
ضااریب مم سااتگ روب زمااون  MKرو اصااح شاادۀ
پيشسايدکردن بدون روند ) (TFPWتوسط یاو و مملاارانش
[ ]18ارائه شد .حامد و رائو [ ]6رو دیگرب براب حاف اثار
ضریب يودمم ساتگ ق ال از انماا زماون  MKباا انماا
اصح در واریانس داد ما ارائه کردند و نتاای بياانگر عمللارد
نهاااا باااودVariance ()MK-VCA( .
قابااال ق اااول رو
 .)Correction Approachميرع اس و دیرپژو [ ]14از رو
 MK-VCAبراب تحليل روند تغييارا بادم رودياناهمااب
شمال غرب ایران استااد کردناد و نشاان دادناد روناد مناا
بار در بخش اعظم ایر منطقه ،در طول ساال و باهویاژ در
فصول زمستان و بهار تمربه و موجاب شاد اسا کاه تويياد
محصوال کشاورزب تح تأثير کم ود ب ناشا از بارنادگ
قرار گيرد .کايویرو و مملارانش [ ]2روند بار فصل و سااالنه
را در کاالبریااا (جنااوب ایتاييااا) بااا اسااتااد از زمااونماااب
ناپارامتری (مارا کنادال) و پارامتریا (تحليال رگرسايون
يط ) بررس کرد اند .نتای پژومش نها نشان داد بار ماب
پایيزب ،زمستان و سااالنه در جناوب ایتايياا روناد کامشا و
بار فصل تابستان روند افزایش نشاان ما دمناد .مسايو و
مملارانش [ ]12به بررس ارت اط اقلايم و روناد جریاان پان
ایستگا ميدرومترب روديانۀ کريه در ایاران پردايتناد .نهاا
نشان دادند تعدادب از ما ماا روناد افزایشا (ماا دساام ر) و
بري دیگر روند کامش (ما م ) را تمربه کرد اند .نها اغلب
ایاار روناادما را بااه تغيياارا بااار نسا دادنااد .ممننااير
م توان به پژومشماب يتنمایر و مملاارانش [ ،]10گاان [،]5
يليق و مملاارانش [ ،]7انا و مملاارانش [ ،]19کوماار و
مملااارانش [ ،]9يياانس و اسااح [ ]11و ویتايلااد و کاانر
[]17اشار کرد .درممموع ،با توجه به پژومشماب انماا شاد
و یاد ورب ایر نلتاه کاه مشامهمااب بررسا شاد ازجملاه
مهمتریر مشمهماب شهرستان ير بااد و مهامتاریر من اع
تأميرکنندۀ ب ایر شهرستان اس  ،بنابرایر امميا بررسا
روند کم ایر مشمهما و اقداما مادیریت باراب به اود ن
بسيار ضرورب اس  .درنتيماه ،ماد از ایار تحقياق تحليال
روند تغييرا کم با استااد از رو ماب زمون مرا کنادال
پيشسايدنشد اس .
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مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی

حوضۀ مم انمير یل از زیرحوضاهمااب کشالان در حوضاۀ
روديانۀ کريه و در استان يرستان واقع شد اسا  .در شالل
 1موقعي ایر حوضه نس باه اساتان يرساتان و ممنناير
موقعي ایستگا ماب مواشناس و شاهر يار بااد نسا باه
حوضۀ مم انميار و در شالل  2موقعيا مشامهمااب شاهر
ير باد نس به شهر ير باد نشان داد شد اس .
دادههای استفادهشده
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انمير و ممننير انداز گيربماب کيا انما شاد در ایار
ایستگا بهطور کامل جمع ورب شد .عحو بر ایر ،داد ماب
جریان مامانه از مهار مشمۀ یادشد که مار نها موجود و
از شرک ب منطقهاب استان يرستان در محدودۀ مد نظار
با طول مارب 1365ا  1366تا 1387ا  1388به مد 23
سال و داد ماب  18ایساتگا مواشناسا جماع ورب شاد.
مشخصا ایستگا ماب مواشناس در جدول  1و محل نها
روب شلل  1نشان داد شد اس  .مشخصا مشمهمااب
ير باد در جدول  2مد اس .

داد ماب مختصبه بدم ماماناۀ درازماد ایساتگا مام

شكل  .1موقعیت شهر خرمآباد و ایستگاههای هواشناسی نسبت به استان لرستان

شكل  .2موقعیت چشمههای شهر خرمآباد نسبت به شهر خرمآباد
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جدول  .1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مطالعهشده
نام ایستگاه
مرو
کشور
مم مي
در تخ
کمندان
مم زمان
درود
رحيم باد
ونای
پلديتر
فرینه
مم انمير
سر ب صيدعل
کاکارضا
دمنو
تن سياب
بروجرد
نور باد

متوسط بارش
352/29
959/45
704/10
737/02
716/75
500/43
674/86
483/82
703/08
401/99
489/86
475/51
500/38
530/60
463/08
402/17
489/29
431/04

UTMx

UTMy

319208
277668
312058
349668
355333
351463
320339
295529
277192
753387
768427
244278
241384
245326
293932
714641
296322
772796

3726904
3668597
3715701
3694304
3685961
3696803
3704696
3740324
3755193
3671202
3690105
3703432
3742009
3731431
3709149
3695947
3740061
3773520

جدول  .2مشخصات چشمههای خرمآباد
متوسط آبدهی

بیشترین آبدهی

کمترین آبدهی متوسط

درازمدت ()lit/s

متوسط ماهیانه ()lit/s

ماهیانه()lit/s

180/90
613/92
510/58
663/50

544/00
923/78
1466/13
1238/61

3/57
437/65
13/70
390/96

گرداب سنگ
گلستان
کيو
مطهرب

روشهای استفادهشده

در ایر مطايعه روند تغييرا سرب زمان جریان مامانه ،فصال
و ساالنه براب مری از مشمهماا و ایساتگا مااب مواشناسا
یادشد با زمون  MKبررس شد .ممان طور کاه اشاار شاد،
شرط الز براب استااد از ایر زمون مساتقلباودن داد ماا و
ن ااود ضااریب يودمم سااتگ معنااادار در ساارب زمااان
داد ماس .
زمااون  MKیلاا از پرکاااربردتریر زمااونماااب غياار
پارامتری براب تحليل روند داد ماس و از ایر زمون بهطاور
گسترد در تشخيص روند در سربماب ميدرويو یل استااد
م شود .فرض صار  Hمساتقل باودن و یلناوايت توزیاع
داد ماب نمونه  Xi ,i , 2..., nو فرض مقابال  Hوجاود

انحراف معیار

ضریب تغییرات

199/43
153/61
506/32
283/41

1/10
0/25
0/99
0/43

ی روند یلنواي در داد ما را نشان م دمد .براب انماا ایار
زمون ابتدا باید مارۀ  Sرا با رابطۀ  1محاس ه کارد کاه در ن
 xمقدار دادۀ ا  ،تعداد داد ما و  sgn  تابع عحم
اس و با رابطۀ  2محاس ه م شود.
n

()1

n 1

S    sgn  j  x i 
i 1 ji 1

1 if   0

()2
sgn     1 if   0
 if   0

بااراب  n مااارۀ  Sتوزیااع نرمااال دارد و ميااانگير و
واریانس ن از رابطۀ  3بهدس م ید.

n  n  1 2n  5    m1 t m  t  12t m  5 
n

()3

18

Var S 

E  S  0

ترابی و دهقانی :تحلیل روند تغییرات کمی آبدهی حوضۀ چم انجیر با استفاده از آزمونهای ناپارامتری

419

که در ن  tتعداد داد ماب یلسان در دستۀ ا اسا .
مارۀ زمون  MKیا  Zبا رابطۀ  4محاس ه م شود .احتمال
مارۀ  Zزمون  MKرا م توان با استااد از توزیع تممعا
نرمال محاس ه کرد.

زمان داراب يودمم ساتگ توساط یاو و مملااران []18
بهصور زیر ارائه شد:
 .1شيب روند در داد ماب نمونه باا اساتااد از رو
TSAبهصور زیر بر ورد م شود:

 S 1

 Var  S

Z
0
 S 1

 Var  S

 X  X1 
()5
b  Median  j
 1  j
 j 1 
 .2اگر شيب تقری اً برابر صار بود ،نگا نيازب به اداماۀ

S 0
S 0

()4

S 0

آزمون  MKبر روی سری زمانی پیش سفیدشده به روش
TFPW

رو

 TFPW-MKبااراب شناسااای رونااد در ی ا

ساارب

ناييز روند نيس  ،اما اگر مقدار ن برابر با صار ن ود ،روناد
بهصور يط فارض شاد و داد مااب نموناه باهصاور
 Xt  Xt  Tt  t btنوشته و بدون روند م شوند.
 .3ضریب يودمم ستگ مرت ۀ اول سرب بادون روناد
 Xtبا استااد از معادال زیر بر ورد م شود:

n k
1
 X  E  Xt    X t  k  E  Xt  

t 1  t
1 n
n

k
rk 
E  Xt    Xt
2
1 n
n 1
 X  E  Xt  

t 1  t
n

()6

 rضریب يودمم ستگ مرت ۀ  1داد ماب نموناۀ سارب

بدون  Xtو  E  Xt ميانگير داد ماب نمونه اس .

 .4پس از محاس ۀ ضریب يودمم ستگ با مرت ۀ اول،
يودمم سااتگ مرت اۀ اول ) AR (1بااا اسااتااد از رابطااه
حف م شود .ایر رو پيشساايدکاردن پاس از حاف
روند از سربما رو پيشسايدکردن بادون روناد نامياد
م شود ) .(TFPWسرب باق ماند ماا پاس از انماا رو
 TFPWی سرب مستقل اس .
 .5روند شنايتهشد و سرب باق ماند ماا باا مام ترکياب
م شوند .بدیه اس که سرب بهدس ماد  ،روناد واقعا را
حاظ کرد و اثر ضریب يودمم ستگ نيز حف شد اس .
 .6زمون  MKروب سرب ترکي باراب بار ورد روناد
واقع انما م شود .با توجه به ن اود نار افازارب مناساب
براب انما محاس ا و باهمنظاور انماا کلياۀ محاسا ا
مختصباه روناد تغييارا بادم نار افازارب در محايط
ویژوالبيسي توسعه داد شد.
نتایج و بحث
در شلل  5روند تغييرا ميانگير دب ساييانه در مشمهمااب
شهر ير باد نشاان داد شاد اسا  .روناد مناا تغييارا
ميانگير رواناب سااييانۀ مشامهمااب یادشاد کاامحً مشاهود
اس  .نتای بررس روند تغييرا جریان در مشمهمااب شاهر

ير باد و ایستگا ماب مواشناس استان يرستان با اساتااد از
رو  TFPW_MKدر شلل  6بهصور نمودار جع ه و ياط
براب مارۀ  Zنشان داد شد اسا  .در ایار شالل داد مااب
ساييانه ،ماميانه و فصل تقری اً در مر مهار مشمه روند مناا
دارند .روند تغييرا جریان در ایر مشمهما در جادول  3نياز
در مقياو ساالنه نشان داد شد اس  .نتای جادول  3نشاان
م دمد در مقياو ساالنه از مهار مشمۀ موجود ،سه مشامه
روند منا معنادار در سطو  1درصد دارناد .شادیدتریر روناد
منا مختصبه مشمۀ مطهرب مارۀ  Z=-4/23اسا کاه در
سطو  1درصد معنادار اس  .ایر موضوع در قسم ايف شلل
 4نيز بهوضو دید م شود .نتای ناييز روند تغييرا سااييانه
در  18ایستگا مواشناس موجود در استان يرستان در جدول
 4نشان داد شد اس  .ممان طور که دیاد ما شاود از 18
ایستگا یادشد  16 ،ایستگا بدون روند ،ایستگا ساراب صايد
عل داراب روند منا در سطو  10درصد معناادار و ایساتگا
نور باد داراب روند مث در ساطو  10درصاد معناادار اسا .
بررس ما نشان داد در محدودۀ احتمااي تغفیاۀ مشامهمااب
یادشد  ،ایستگا ماب مواشناسا روناد تغييارا مث ا و یاا
منا معنادارب ن ود اند ،بنابرایر م تاوان نتيماه گرفا کاه
روند تغييرا منا شادید در مشامهمااب یادشاد ناشا از
تغييرا بار ساييانه نيس .
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جدول  .3نتایج آنالیز روند سالیانه در چشمههای خرمآباد
P_FTPW

Z_FTPW

P

Z

78/7
99/2
99/2
99/9

-1/24

62/9
97/7
97/7
99/9

-0/90

-2/65
-2/65
-4/23

-2/27
-2/27
-4/12

شیب
-4/0
-12/4
-12/4
-46/7

حد پایین R

حد باال R

R

0/2972
0/2972
0/2972
0/2972

-0/3881

0/2839
0/4900
0/4900
0/8000

-0/3881
-0/3881
-0/3881

شكل  .3تغییرات آبدهی متوسط ماهیانۀ درازمدت در چشمهها

شكل  .4روند تغییرات آبدهی ساالنه در چشمههای خرمآباد

نام ایستگاه
گرداب سنگ
گلستان
کيو
مطهرب
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شكل  .5تغییرات متوسط آبدهی ساالنه در درازمدت

جدول  .4مقایسۀ نتایج تشخیص روند سالیانه با استفاده از روشهای منـ کندال و منـ کندال پیشسفیدشده
شیب

حد باال و پایین ضریب
نام ایستگاه

ضریب
خودهمبستگی

خودهمبستگی
حد
باالیی

مرو
مم مي
در تخ
کمندان
مم زمان
درود
رحيم باد
ونای
پلديتر
فرینه
مم انمير
سر ب صيدعل
کاکارضا
دمنو
تن سياب
بروجرد
نور باد

0/1364
0/0291
0/2243
0/2465
0/1254
0/2631
0/1406
0/1702
0/0734
0/0349
-0/0775
0/2926
0/1211
0/0025
0/1508
0/1406
-0/2791

-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286
-0/286

آزمون منـ کندال

بدون پیشسفید
b

حد پایینی
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234
0/234

1/34
1/16
-2/34
-12/50
-2/00
-0/31
3/69
-5/78
-5/89
-1/99
-3/68
-9/07
6/11
4/19
-6/82
3/69
8/53

پیشسفیدشده
بهروش FTPW

P

Z

P

Z

0/00
30/71
0/00
78/69
38/65
30/71
38/65
83/99
83/99
53/76
60/18
95/17
83/99
30/71
87/27
38/65
71/76

0/00
0/39
0/00
-1/24
-0/51
0/39
0/51
-1/41
-1/41
-0/73
-0/85
-1/97
1/41
0/39
-1/52
0/51
1/07

32/92
4/38
8/36
88/70
36/52
0/00
64/50
66/04
78/69
36/52
49/40
91/37
86/77
61/84
70/85
64/50
91/90

0/42
0/05
-0/11
-1/58
-0/48
0/00
0/92
-0/95
-1/24
-0/48
-0/66
-1/72
1/51
0/87
-1/06
0/92
1/74
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 : bشيب يط روند کاه از رابطاۀ  5باراب یا سارب
زمان بهدس م ید؛  : r1ضاریب يودمم ساتگ مرت اۀ
یلم که از رابطۀ  6براب ی سرب زمان بهدس ما یاد؛
 :Pدرصد اطمينان؛  : Zمارۀ  Zزمون مارا کنادال کاه از
رابطۀ  4بهدس م ید.

 Zدر ایر فصل در مشمهمااب مطايعاهشاد اسا  .باا توجاه
شيب يطوط روند در تما فصول م توان نتيماه گرفا کاه
دب مشمهماب شهر ير باد در طول  23سال گفشاته روناد
کامش داشته و بيشتریر کامش مختصباه فصال تابساتان و
کمتریر ن مختصبه فصل بهار اس .

تغییرات در مقیاس فصلی

روند تغییرات در مقیاس ماهیانه

ممان طور که در شلل  6دیاد ما شاود در مقيااو فصال
بيشتریر تغييرا منا روند مختصبه فصال تابساتان اسا
بهطورب که در ایر فصل مر مهار مشامه داراب روناد مناا
در سطو  1درصد معنادار مستند .متوسط تغييرا روند در 3
فصل دیگر در تماا مشامهماا تقری ااً یلساان و در ساطو 1
درصد معنادار اس  .دامنۀ تغييرا منا روناد در فصال بهاار
نس باه فصاول پاایيز و تابساتان کمتار اسا و بيشاتریر
تغييرا منا روند مختصبه پایيز اس  .ممان طور که دیاد
م شود يط ميانۀ مارۀ  Zدر مار مهاار فصال مناا اسا .
بيشتریر مقدار مناا ماارۀ  Zمخاتصباه فصال تابساتان و
سپس بهاار و پاایيز اسا و کمتاریر مقادار مناا ماارۀ Z
مختصبه زمستان اس  .در فصل بهاار فاصالۀ ياط زیاریر و
باالی جع ه ( 25و  75درصد) در مقایسه با فصول دیگر کمتر
اس و ایر نشان م دمد تغييارا ماارۀ  Zدر ایار فصال در
مشمهماب مطايعهشد کم اس که بيانگر تغييرا کام ماارۀ

در مقياو ماميانه بيشتریر تغييرا روند منا مختصباه
مااا ماااب تياار و ماارداد و کمتااریر تغيياارا رونااد منا ا
مختصبه ما اساند و سپس فاروردیرماا اسا  .شالل 6
نمودار جع ه و يط را براب مارۀ  Zروند رواناب ماماناه در
ایستگا ماب مطايعه شد نشان م دمد .ممان طور که دید
م شود مقدار مارۀ  Zدر تما ما ماب ساال مناا اسا .
بيشتریر مقدار مارۀ  Zمنا يط روند مختصبه مردادما
اس  .در ذرما فاصلۀ يط زیاریر و بااالی جع اه ( 25و
 75درصد) در مقایسه با ما ماب دیگار بيشاتریر مقادار را
دارد و ایر نشان م دمد که تغييرا شايبياط روناد در
ایر ما در مشمهماب مطايعهشد زیاد اس  .ممنناير در
تيرما فاصلۀ يط زیریر و فوقان جع ه ( 25و  75درصاد)
نس به فصول دیگر کمتار اسا و ایار نشاان ما دماد
تغييرا شيبياط روناد در ایار ماا ماا در مشامهمااب
مطايعهشد کم اس .

شكل  .6مقدار آمارۀ  Zبرای ماهها ،فصول و ساالنۀ چشمهها و ساالنۀ بارش
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بحث
ممان طور که مشامد م شود ،کامش بدم در مشمهمااب
گلساتان ،کيااو و مطهارب در سااطو  1درصاد معناادار اسا
درصورت که کامش بدم در مشمۀ گرداب سانگ معناادار
نيس ا  .بنااابرایر ،کااامش باادم در مشاامهماااب یادشااد
نم تواند ناش از بار باشد .زیارا اگار کاامش باار دييال
کامش بدم در مشمهما باود ،بایاد کاامش بادم در مار
مهار مشمه معنادار باشد و از طار دیگار کاامش باار در
استان يرستان ط دورۀ انتخاب معنادار نيس  .بناابرایر ،ایار
کامش بدم م تواناد ناشا از برداشا با رویاه از مناابع
بماب زیرزمين باشد؛ زیرا با ایار فارض ما تاوان کاامش
شدید بادم در مشامۀ مطهارب را ناشا از برداشا زیااد
بماب زیرزمين از سرمشمهمااب مشامۀ یادشاد توساط
حار ما تع ير کرد و از طار دیگار کاامشنياافتر معناادار
بدم در مشمۀ گرداب سنگ را نيز ناش از برداش نلاردن
تلق کرد .براب بررس فارض برداشا بايشازحاد از مناابع
بماااب زیرزمين ا  ،مااا ماااب حارشااد در اسااتان يرسااتان
برحسب سال حار ط قهبندب شدند .نتای نشان م دمد حاار
ما در دمۀ  1370تا  1380بهشد افازایش یافتاه اسا  .در
شلل  7ما ماب حارشد در محادودۀ مشامهمااب یادشاد
برحسب سال حار ط قهبندب شد تا سال  1390و در شالل
 8موقعي ما ماب یادشد نسا باه مشامهماا نشاان داد
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شد اس  .شللما نشاان ما دمناد حادود نصاف ماا مااب
موجود در محدودۀ مطايعهشد در دمۀ  1370تاا  1380حاار
شد اس و از طار دیگار باا رجاوع باه شالل  5ما تاوان
مشامد کرد که عمدۀ کاامش بادم در مشامهماا نياز در
ممير دمه اتااق افتاد اس ؛ پس نتيماه ما گياریم کاامش
بدم در مشمهماب یادشاد را ما تاوان ناشا از برداشا
ب رویۀ ب از منابع بماب زیرزمين تلق کرد که ایر نتاای
بااا پااژومشماااب روگاال و مملااارانش [ ]15و فللنسااتایر و
مملااارانش [ ]4مطابق ا دارد .روگاال و مملااارانش تااأثيرا
برداش ماب بيارب (از ما ما) بر دب روديانه در محيطمااب
کارس را در پایيردس حوضاۀ رودياناۀ فيلينا در ایايا
جورجياب مریلا پاژومش کردناد و باه نتاایم مشاابه ایار
تحقيااق دسا یافتنااد .فللنسااتایر و مملااارانش رو ماااب
ناپارامترب را براب ناييز کاامش جریاان رودياناه و رونادماب
بار و دما در نابراسلا و شمال غرب کانزاو باهکاار گرفتناد.
روند زمان جریان روديانه در نابراسلا نشان داد روناد کاامش
جریان در طول روديانه در غرب بيشاتر اماا در شارق نااميز
اس  .با توجه به ن ود تغييرا ملان شدید بار در محادودۀ
مد نظر نها برداش از بماب زیرزمين در حوضۀ یادشاد را
عامل اصل کامش دب جریان رودياناه دانساتند کاه مشاابه
نتای ایر تحقيق اس .

شكل  .7طبقهبندی چاههای محدودۀ مطالعهشده برحسب سال حفر []13
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شكل  .8چاههای موجود در اطراف شهر خرمآباد []13

نتیجهگیری
در ایر مطايعه روناد تغييارا جریاان در مشامهمااب شاهر
ير باد سه مقياو مامانه ،فصل و ساالنه و تغييارا سااالنۀ
بار در  18ایستگا مواشناسا موجاود در اساتان يرساتان
بررس شد .رو استااد شد در ایار مطايعاه ،زماون مارا
کندال پس از حف کلياۀ ضارایب مم ساتگ باا اساتااد از
رو  TFPWاس  .باراب بررسا شايبياط روناد از رو
 TSAاستااد شاد .نتاای نشاان داد بادم در مشامهمااب
یادشد روند نزوي دارد و بار در استان يرستان در دورۀ ماد
نظر روند ندارد .بنابرایر ،کامش شدید بدم در مشامهمااب
یادشد نما تواناد ناشا از تغييارا باار باشاد .درنتيماه
برداش از بماب زیرزمين بهعنوان مهمتریر عامال کاامش
بدم در مشمهماب یادشد بررسا شاد کاه نتاای نشاان
م ا دمااد در دم اۀ  1370تااا  1380کااه کااامش باادم در
مشمهماب یادشد اتااق م افتد ،با افزایش شادید حاار ماا
در ایاار دور مواجااه اساا  .بنااابرایر ،کااامش باادم در
مشمهمااب یادشاد ما تواناد ناشا از افازایش برداشا از

بماب زیرزمين باشد .حاال باا توجاه باه اینلاه مناابع ب
مشمهما تنظيم بهنگا دارد ایر ساؤال مطار اسا کاه یاا
انما مزینهماب فراوان براب احداث و بهار باردارب از ماا ماا
بهصرفه اس  .بنابرایر ،بهمنظاور جلاوگيرب از اداماۀ وضاعي
کنون و يش شدن کامل مشامهماا در دماهمااب یناد از
مماکنون براب ایر موضوع برنامهریازب شاد و ماا مااب ب
محدودۀ مد نظر ،بهيصوص ما مای که من ع بشان بمااب
کارستي مرت ط با مشامهمااب یادشاد اسا  ،شناساای و
نس به کامش برداش از ماا مااب یادشاد باا تغييار ناوع
ايگوب کش و توسعۀ بيارب گلخانهاب به جااب بيااربمااب
مرسو اقدا شود .اي ته ،ابتدا باید با بررس مطايعا اجتماع
و اقتصادب منطقه راملارماب اجرای موفق را بهدسا ورد و
سااپس اقاادا کاارد .ممننااير ،برداش ا ماااب غياارمماااز در
محادود مااب ماد نظار پایاان داد شاود و حتا در صاور
مث بودن بيحن بماب زیرزمين در محدودۀ مطايعاهشاد ،
تخصيص جدیدب از طر شرک ماب باصححي صادر نشود.
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