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الگوی روند و ایستایی سریهای زمانی جریان سطحی
در دامنۀ جنوبی البرز
 مهسا میردشتوان؛ دانشآموخته دکترای گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،ایران
 علی نجفینژاد ؛ دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
*

 امیر سعدالدین؛ دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران
چکیده
جسؽیَ و جضهیم روٌغ و ایـحایی ىحؾیؼُای ُیغرونّژیک ،اةؽارُایی ىفیغ ةؼای درك جؾییرؼات اكهیيری ُـرحٍغ و ىریجّاٌٍرغ اطالغرات
ىفیغی را در ىّرد جؾییؼات ىضحيم در آیٍغه ـؼاُو ٌيایٍغ .از آٌسایی کَ ٌاایـحایی ؿؼیُای زىاٌی ىیجّاٌغ ةَ دالیم ىعحهفری ٌظیرؼ
وزّد روٌغ در دادهُا رخ دُغ ،در جضلیق صاضؼ اةحغا آزىّن ٌاپاراىحؼی ىً-کٍغال ُيؼاه ةا روقی ةؼای امالح جأدیؼ ُيتـحگی ؿؼیانی
ةؼ روٌغ ( ،)TFPWىّرد اؿحفاده كؼار گؼـحٍغ؛ ُوچٍیً ةَ زِث ارزیاةی راةطَ ىیان روٌغ و ایـحایی ؿؼیُای زىراٌی ىرّرد ةؼرؿری،
ایـحایی ؿؼیُای زىاٌی جّؿط آزىّنُای ایـحایی ةؼرؿی گؼدیغ .یاـحَُای پژوُف صاضؼ ٌكان دادٌغ کَ زؼیان ؿطضی در جيراىی
رودظاٌَُای امهی ىّرد ىطانػَ در داىٍَُای زٍّةی انتؼز دارای روٌغ کاُكی اؿث .در ایـحگاهُایی کَ روٌغ کاُكی ىػٍاداری از ظّد
ٌكان دادٌغ (نحیان و ـیؼوزکّه) ،اؿحفاده از روش  TFPWىػٍاداری روٌغ زؼیان ؿطضی را در ایـحگاهُای ىػکّر از ةریً ةرؼدٌ .حرایر
آزىّنُای ایـحایی صاکی از ایـحا ةّدن جياىی ؿؼیُا پؾ از صػف ُيتـحگی ؿؼیانی ىّزّد در آنُا اؿث کَ ایرً اىرؼ ىریجّاٌرغ
ىحأدؼ از غغم وزّد روٌغ ىػٍادار در ایً ؿؼیُا ةاقغ؛ ةا ایً صال ایـحگاه ـیؼوزکّه پؾ از اغيال روش ٌ TFPWاایـحایی ىػٍاداری در
ؿطش اطيیٍان  95درمغ از ظّد ٌكان داد کَ ایً اىؼ ىيکً اؿث ٌاقی از وزّد زِف در ؿؼی دادهُای ایً ایـحگاه ةاقرغ .یاـحرَ-
ُای پژوُف صاضؼ ىیجّاٌغ ةَ ةؼٌاىَریؽان و ؿیاؿثگػاران در غؼمَُای گٌّاگّن ىؼجتط ةا ةؼٌاىَریؽی ىٍاةع آب کكّر در اٌطتاق ةا
جؾییؼات اكهیيی در آیٍغه یاری رؿاٌغ.
کلید واژگان :ایـحایی ،جؾییؼ اكهیو ،زؼیان ؿطضی ،داىٍَُای زٍّةی انتؼز ،روٌغ
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 .1مقدمه
گؽارشُای ارزیاةی ىحّانی ُیئث ةریً دول جؾییرؼات
اكهیيیٌ 3 ،2 ،1 1كان ىریدٍُرغ کرَ اٌحكرار گازُرای
گهعاٌَای ةاغخ جؾییؼات اكهیيی (گؼىرایف زِراٌی) ىری-
قٌّغ کَ ایً پغیغه ىحػاكتاً دارای ادؼاجی ةؼ ؿیـرحوُرای
گٌّاگّن از زيهَ ىٍاةع و پٍَُِای آةی اؿرث .از آنزرایی
کَ جػییً و قٍاؿایی روٌغ جؾییرؼات زؼیران ؿرطضی ةرَ
زِث جّؿػَ و ىغیؼیث آیٍغهی ىٍاةع آةی ضؼوری اؿرث،
ةٍاةؼایً پژوُكرگؼان روشُرای گٌّراگٌّی را ةرَ ىٍظرّر
ةؼرؿی روٌغ ىحؾیؼُای اكهیيی و ُیغرونّژیک ةَ کار ىی-
ةؼٌغ .یکی از اةؽارُای ىِو ةؼای آزىّدن وزّد یرک غاىرم
ؿیـحياجیک در ىلاةم جؾییؼات طتیػی و جنرادـی ةرّدن
ىحؾیؼُای اكهیيی و ُیغرونّژیک ،جسؽیرَ و جضهیرم روٌرغ
آنُررا اؿررث .قٍاؿررایی روٌررغ ىحؾیؼُررای اكهیيرری و
ُیغرونّژیک ةا اؿحفاده از روشُای ىحػرغدی کرَ ةرغیً
ىٍظّر ارائَ قغهاٌغ ،مّرت ىیگیؼد .ایً روشُرا غيرغجاً
در دو گررؼوه امررهی دؿررحَةٍررغی ىرریقررٌّغ :روشُررای
قٍاؿررایی روٌررغ پرراراىحؼی و روشُررای قٍاؿررایی روٌررغ
ٌاپاراىحؼی . 4 روشُای ارائَ قغه ؿػی در پاؿطگرّیی
ةرَ دو ىـرئهَی امرهی را دارٌرغ کرَ غتارجٍرغ از :ارزیرراةی
ىػٍاداری آىاری روٌغ و جػییً قکم روٌغ قٍاؿرایی قرغه
 . 5در ىیان روشُای ىحػغد قٍاؿایی روٌغ ،روشُرای
پاراىحؼی ةَ دنیم ـؼضیاجی ٌظیؼ ٌؼىال ةرّدن ،ایـرحایی و
ىـحلم در ٌظؼ گرؼـحً ىحؾیؼُرا ،ةرؼای ةؼرؿری روٌرغ در
ىحؾیؼُای اكهیيی و ُیغرونّژیک ىٍاؿب ٌیـحٍغ .از ىیان
آزىّنُای ٌاپاراىحؼی ،آزىّن ىً-کٍغال آزىرٌّی ىحرغاول
اؿث کَ ةؼای قٍاؿایی روٌغ در یک ؿؼی زىاٌی ةرَ کرار

ىیرود صحی اگؼ ىؤنفَی ـنهی 2در ؿؼی زىراٌی ىّزرّد
ةاقغ .ةا ایً صال ىً-کٍرغال در ىلاةرم ٌّؿراٌات دورهای
ؿؼیُای زىاٌی و ُيتـحگی ؿؼیانی 3کَ ىيکً اؿث ةرؼ
روی آىارهُای آزىّن ىً-کٍغال جرأدیؼ ةگػارٌرغ غيهکرؼد
كغرجيٍغی ٌغارد و ُوچٍیً كادر ةَ جػییً قکم ىكعل
روٌغ ٌیؽ ٌيیةاقغ . 7 ،6 ،5
روشُرای ىحػررغدی ةررؼای امررالح ادررؼات ُيتـررحگی
ؿؼیانی در ؿؼیُای زىاٌی پیكٍِاد قغه اؿرث از زيهرَ:
پیف ؿفیغ کؼدن دادهُا ،4امالح واریاٌؾ و ؽیرؼه ،9 ،8
 .12 ،11 ،10در کارُای پژوُكی ذکؼ قغه ،روش پریف
ؿفیغ کؼدن ةؼای از ةیً ةؼدن ىؤنفَی ُيتـحگی ؿؼیانی
ىّدؼ اؿث ةا ایً صال در صیً اؿحفاده از ایً روش ىيکً
اؿث ةعكی از روٌغ ىّزّد از ةیً ةؼود  11؛ نػا از ةریً
ةؼدن روٌغ 5ىلغم ةؼ پیف ؿفیغ کؼدن ،ةؼآورد مضیشجؼی
از ُيتـحگی ؿؼیانی را ـؼاُو ىریکٍرغ؛ ةٍراةؼایً روقری
زایگؽیً ةَ ٌرام  TFPW6ةرؼای امرالح روٌرغ ىػٍرادار در
ؿؼیُای دارای ىؤنفَی ُيتـحگی ؿؼیانی ىّرد اؿحفاده
كؼار ىیگیؼد .پژوُفُای ىحػغدی از روشُای پاراىحؼی
و ٌاپرراراىحؼی و ُرروچٍرریً روشُررای امررالح کٍٍررغهی
ُيتـحگی ؿؼیانی ؿؼیُای زىاٌی در زىیٍَُای ىعحهرؿ
از زيهررَ ىحؾیؼُررای اكهیيرری  14 ،13 ،4ىحؾیؼُررای
ُیرغرونّژیک  15 ،8 ،5و کیفیرث آب  17 ،16 ةِرؼه
زـحَاٌغ.
7
غغم ایـحایی ىّضّع دیگؼی اؿث کرَ ىریجّاٌرغ ةرَ
مّرت روٌغ جرغریسی و یرا جؾییرؼ ٌاگِراٌی در ىحؾیؼُرای
اكهیيی رخ دُغ .واژهی "ایـرحایی "8ةرغیً ىػٍاؿرث کرَ
ىحؾیؼُای اكهیيی ةَ نضراظ ىلرادیؼ ىیراٌگیً و واریراٌؾ
ٌـتث ةَ زىان ،داةرث و ةرغون جؾییرؼ ُـرحٍغٌ .اایـرحایی
ؿؼیُای زىاٌی ىیجّاٌغ ةَ دالیم ىعحهفری ٌظیرؼ وزرّد
2
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روٌررغ ،جٍرراوب ـنررهی 1و یررا پررؼش رخ دُررغ .روشُررای
گٌّاگٌّی ةؼای جػیریً ایـرحایی و ٌاایـرحایی یرک ؿرؼی
زىاٌی وزّد دارٌغ کَ در ةؼظی از آنُا ـرؼض مرفؼ ()H0
دالنث ةؼ ایـحایی ؿؼی زىاٌی دارد (ٌظیؼ آزىرّن )KPSS
در صانی کَ در ةؼظی دیگؼ جأئیغ ـرؼض مرفؼ ةرَ ىػٍرای
غغم ایـحایی ؿؼی زىاٌی ىّرد ىطانػَ اؿث (ٌظیؼ آزىّن
ریكَ واصرغ دیکری-ـرّنؼ) .ةرؼاؿراس ىطانػرات ىعحهرؿ،
ٌاایـحایی ىیجّاٌغ در ٌحیسَی وزّد روٌرغ جرغریسی و یرا
جؾییؼ ٌاگِاٌی در ىحؾیؼُا رخ دُغُ ،وچٍیً ىیجّاٌرغ ةرَ
غٍّان ٌكاٌَای از جؾییؼ اكهیو ىضـرّب گرؼدد .از آٌسرایی
کَ ارزیاةی و ةؼرؿری ایـرحایی یرا ٌاایـرحایی ؿرؼیُرای
زىاٌی ،پیف از ىغلؿرازی ،از ىهؽوىرات اؿرث و ضرؼوری
اؿث جا پیف از ُؼگٌَّ ىغلؿازی در مّرت ٌاایـحا ةّدن
دادهُا اةحغا دادهُا ایـحا قٌّغ و ؿپؾ ىغلؿازی مّرت
ةگیؼد نػا آزىّدن ایـحایی ؿؼیُای زىاٌی و یاـحً ىٍترع
ٌاایـحایی از ضؼوریات اؿث.
جػییً و قٍاؿایی روٌغ و ایـحایی در ؿؼیُرای زىراٌی
ةَ درك گؼایف ةانلّهی ایً جؾییؼات در آیٍغه کيک ىری-
کٍغ و در زىیٍَی ىغیؼیث ؿیـرحوُرا و ىٍراةع و از زيهرَ
ىٍاةع آةی و ةَ ویژه جأىیً پایغار آب ىرّدؼ اؿرث؛ ةٍراةؼایً
پژوُف صاضؼ ؿَ ُغف را دٌتال ىریکٍرغ )1( :اؿرحفاده از
آزىّنُای ٌاپاراىحؼی روٌغ ةؼای قٍاؿرایی روٌرغ ؿراالٌَی
ؿؼیُای زىراٌی ُیرغرونّژیک و جػیریً ىلرادیؼ روٌرغ در
مّرت وزّد ( )2ىلایـَی ٌحایر آزىّن روٌغ پریف و پرؾ
از اغيال روش  TFPWةؼای جػییً ادؼ ُيتـرحگی ؿرؼیانی
دادهُررا در جؾییررؼات یکٍّاظررث )3( 2اغيررال آزىررّنُررای
ایـحایی ةؼای ىطانػَی وضػیث ایـحایی ؿؼیُرای زىراٌی
ىّرد ةؼرؿی در ىلایـَ ةا روٌغ آنُا .ةرَ طرّر کهری ُرغف
امهی پژوُف صاضؼ ،ىطانػَی انگرّی روٌرغ و ایـرحایی در
ؿؼیُای زىاٌی زؼیان ؿطضی آةؼاُرَُرای امرهی اؿرحان
جِؼان ،واكع در داىٍَ ُای زٍّةی انتؼز اؿث.

Seasonality
Monotonic changes
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 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
اؿحان جِؼان ةا ىـاصحی ةانؼ ةؼ  12981کیهّىحؼ ىؼةرع
در داىٍَ ُای زٍّةی انتؼز واكع قغه اؿرث .ایرً اؿرحان در
صغود  18درمغ از زيػیرث کكرّر را در ظرّد زرای داده
اؿث .ةؼ اؿاس ؿیـحو طتلَةٍغی اكهیيی کرّپً-گؼایگرؼ،
اكهیو اؿحان جِؼان در ىٍاطق زٍّةی گرؼم و ظكرک اؿرث.
در صانی کَ در ىٍاطق قريانی و کُّـرحاٌی ؿرؼد و ٌیيرَ
ظكک ىیةاقغ .گؼمجؼیً ىاهُای ؿال ىاهُای جیؼ و ىرؼداد
ُـحٍغ کَ در طّل ایرً ىراهُرا داىٍرَی ىیراٌگیً درزرَ
صؼارت ةیً  28جا  30درزۀ ؿاٌحیگرؼاد اؿرثُ ،روچٍریً
ؿؼدجؼیً ىاه ؿال دی ىاه اؿث کَ دىا در ایً ىراه جرا -15
درزَی ؿاٌحیگؼاد ٌیؽ گرؽارش قرغه اؿرث  .18اؿرحان
جِؼان در ةعفُایی از دو صّزة آةعیؽ دریاچۀ ٌيک و کّیؼ
ىؼکؽی كؼار گؼـحَ اؿث ،ةا ایً صال در صغود  70درمرغ از
ىـاصث اؿحان در صّضۀ دریاچۀ ٌيرک واكرع قرغه اؿرث.
رودظاٌَُای دائيی و ـنهی ىحػغدی در ؿطش اؿحان وزّد
دارٌغ کَ ةَ زِث ىنارف ظاٌگی ،کكاورزی و مٍػث ىّرد
ةِؼهةؼداری كؼار ىیگیؼٌغ .از ىِوجؼیً زؼیانُای ؿرطضی
اؿحان ىیجّان ةرَ صتهرَ رود ،رود قرّر ،رود الر ،زرازؼود،
رود طانلان و رودظاٌۀ کؼج اقاره کؼد.
ارزیاةی روٌغ و ایـحایی جؾییؼات اكهیيی ٌیازىٍرغ آىرار
طّالٌی ىغت و ةا کیفیث ةاالی ىحؾیؼُای اكهیيری اؿرث.
در ىطانػۀ صاضؼ ،ؿؼیُای زىاٌی ؿراالٌَ دادهُرای دةری
زؼیان ؿطضی ىحػهق ةَ ایـحگاهُای ُیرغروىحؼی جضرث
ٌظارت و ةِؼهةرؼداری وزارت ٌیرؼو در ؿرطش آةؼاُرَُرای
امهی اؿرحان جِرؼان کرَ دارای اؿرحاٌغاردُای الزم ةرؼای
اؿحفاده در آزىّنُرای جػیریً روٌرغ ُـرحٍغ زيرعآوری
گؼدیغ و ىّرد اؿحفاده كؼار گؼـث .در اٌحعاب ایـرحگاهُرا
ىػیارُایی از كتیم طّل ىغّت آىار ،کیفیث آىار ىّزرّد و
پؼاکٍف ىٍاؿب ایـحگاهُا ىغٌظؼ كؼار گؼـحَ اؿث .قرکم
( )1ىّكػیث زؾؼاـیایی ىٍطلَی ىّرد ىطانػَ در ایرؼان و
ایـحگاهُای ىّرد ةؼرؿری را ٌكران ىریدُرغ؛ ُروچٍریً
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زغول ( )1ویژگیُای ایـحگاهُرای ىرّرد ىطانػرَ را ةرَ

اظحنار ٌيایف ىیدُغ.

شکل .1مًقعیت جغزافیایی مىطقۀ مًرد مطالعٍ در ایزان ي ایستگاٌَای مًرد بزرسی

جذيل  .1خالصۀ يیژگیَای ایستگاٌَای مىتخب
رودظاٌَ

ایـحگاه

دورة آىاری

غؼض زؾؼاـیایی
(درزَ-دكیلَ)

طّل زؾؼاـیایی
(درزَ-دكیلَ)

ارجفاع از ؿطش آبُای آزاد(ىحؼ)

الر
قاُؼود
کؼج
زازؼود
ـیؼوزکّه
ٌيؼود
صتهَرود

پهّر
گهیٍک
ةیهلان
نحیان
ـیؼوزکّه
ٌيؼود
ؿیيیً دقث

 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91
 1360-61جا 1390-91

52-35
10-36
50-35
47-35
45-35
43-35
31-35

03-52
44-50
02-51
41-51
46-52
39-52
31-52

2265
1770
1360
1560
1910
1810
1435

 .2.2تعیین روند
در ىطانػَی صاضؼ قٍاؿایی روٌغ ةرا اؿرحفاده از روش
ٌاپاراىحؼی ىً-کٍغال کالؿیک مرّرت ىریگیرؼد .از آن-
زایی کَ آزىّن ىً-کٍغال كادر ةَ ىضاؿتَی قیب روٌرغ
ةَ دؿث آىغه ٌیـرث؛ نرػا ةرؼای ىضاؿرتَی کيری روٌرغ
ىّزّد از روش جعيیًگؼ قیب ؿً-جایم اؿرحفاده ىری-
گؼدد؛ ُوچٍیً آزىّن جػییً روٌغ ىً-کٍرغال در ىلاةرم
ُيتـحگی ؿؼیانی ؿؼیُای زىاٌی غيهکؼد كرغرتىٍرغی
ٌغارد و در ٌحیسَ ةؼای امالح ادؼات ُيتـحگی ؿؼیانی در
ؿؼیُای زىاٌی ،روقی ةَ ٌام  TFPWىّرد اؿحفاده كرؼار

ىیگیؼد و غيهکؼد آزىرّن پریف و پرؾ از امرالح ىرّرد
ىلایـَ كؼار ىیگیؼد.

 .1.2.2آزمون من-کندال
آزىررّن جػیرریً روٌررغ ىررً-کٍررغال زررؽو روشُررای
ٌاپاراىحؼی جػییً روٌغ ىضـّب ىیقّد .ایً آزىّن صحری
در مّرت وزّد ىّنفَی جٍاوب ـنهی در ؿؼیُای زىاٌی
كاةم اؿحفاده اؿث .آزىّن ىً-کٍغال ٌعـث جّؿرط ىرً
 19ةؼای جػییً روٌغ دادهُا ارائَ قغ و جّؿرط کٍرغال
 20جّؿػَ یاـث و ةػغجؼ ؿایؼ ىضللان اىکان ىضاؿتَی
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روٌغ ،در مّرت وزرّد ،جٍراوب ـنرهی را ةرَ آن اـؽودٌرغ
 .16در آزىّن ىً-کٍغال ـؼض مفؼ( )H0ةؼ غغم وزرّد
روٌرغ در ؿرؼی زىراٌی دالنررث دارد ،در صرانی کرَ ـررؼض
زایگؽیً ( )Haةؼ وزّد روٌرغ ىذترث یرا ىٍفری در ؿرؼی
دادهُا جأکیغ دارد .در ایً روش اةحرغا اظرحالف ىیران ُرؼ
یک از ىكاُغات ةا جيرام ىكراُغات پرؾ از آن ىضاؿرتَ
قغه و پاراىحؼ  Sىطاةق راةطَ زیؼ ةَ دؿث ىیآیغ :
() 1

)

∑

(

∑

در ىػادنَی ( n ،)1جػغاد دادهُا در ؿؼی زىراٌی ،و
و ةَ جؼجیب دادهُرای  jام و  kام ؿرؼی ُـرحٍغ .جراةع
ٌیؽ از طؼیق راةطَی ( )2ىضاؿتَ ىیگؼدد:
غالىث
() 2

)
)
)

( if

)

(

(if
(if

)
)

(
(

در ىؼصهَی ةػغ ىضاؿتَی واریاٌؾ  Sجّؿرط یکری از
رواةط ( )3یا ( )4کَ ةَ جػغاد دادهُرای ىّزرّد در ؿرؼی
زىاٌی ةـحگی دارد ىضاؿتَ ىیگؼدد:
()3
() 4

if

)

(

()

if

∑ )

()

(

) (

)

()

(

) (

در ىػررادالت ( )3و ( n ،)4و  mجػررغاد دٌتانررَُررایی
ُـحٍغ کَ در آنُرا صرغاكم یرک دادهی جکرؼاری وزرّد
داردٌ t ،یؽ ةیانگؼ ـؼاواٌری دادهُرای ةرا ارزش یکـران در
یک دٌتانَ (جػغاد گؼهُا) اؿث .در پایان ،آىارهی  Zجّؿط
یکی از ىػادنَُای زیؼ ةَ دؿث ىیآیغ:
() 5

if

) (

√

در مّرجی پػیؼـحَ ىیقّد کَ قؼط زیؼ ةؼكؼار ةاقغ:
() 6

| |

در ىػادنَی(  ،)6ؿرطش ىػٍراداری اؿرث کرَ ةرؼای
آزىّن در ٌظؼ گؼـحَ ىیقرّد Zα ،آىرارهی جّزیرع ٌؼىرال
اؿحاٌغارد در ؿطش ىػٍاداری  اؿث کَ ةا جّزرَ ةرَ دو
داىٍررَای ةررّدن آزىررّن ،از   2اؿررحفاده ىرریقررّد .در
پژوُف صاضؼ ایً آزىّن ةؼای ؿطش اغحياد  95درمغ ةَ
کار گؼـحَ قغه اؿث .در مّرجی کَ آىارهی  Zىذتث ةاقغ
روٌغ ؿؼی دادهُا اـؽایكری و در مرّرت ىٍفری ةرّدن آن
روٌغ کاُكی در ٌظؼ گؼـحَ ىیقّد . 13
 .2.2.2روش TFPW

اگؼ در ؿؼی دادهُا ُيتـحگی ؿؼیانی وزرّد داقرحَ
ةاقغ ایً ىّضّع ىیجّاٌغ ـؼآیٍرغ جػیریً روٌرغ را ةـریار
پیچیغه کٍغ و صحی ىيکً اؿث ىٍسرؼ ةرَ ظؼوزریُرای
ٌادرؿررث از آزىررّن ىررً-کٍررغال گررؼدد  .10روشُررای
ىحػغدی ةؼای از ةیً ةؼدن ُيتـحگی ؿرؼیانی از ؿرؼی-
ُای زىاٌی وزّد دارد کَ در ایً ىیان روش پیف ؿرفیغ
کؼدن دادهُا از ؿایؼ روشُا ىحغاولجؼ اؿث ،ةا ایً صرال
پژوُكگؼان ىعحهفی ٌ 21 ،11كران دادهاٌرغ کرَ پریف
ؿفیغ کؼدن دادهُا ىيکً اؿث ةعكی از روٌغ ىّزرّد در
دادهُا را در صیً ـؼآیٍغ از ةیً ةؼدن ُيتـحگی ؿرؼیانی
از ةیً ةتؼد؛ ةٍاةؼایً روش دیگرؼی ةرَ ٌرام  TFPWارائرَ
گؼدیغ .ایً روش جالش ىیکٍغ جرا ُيتـرحگی ؿرؼیانی را
کَ ىحػهق ةرَ روٌرغ اؿرث از ةلیرَی ُيتـرحگی ؿرؼیانی
ىّزّد زغا کٍغ و ُيتـحگی ؿؼیانی را کَ زغای از روٌغ
اؿث صػف کٍغ .در پژوُف صاضرؼ گرامُرای زیرؼ ةرؼای
امالح آزىّن جػییً روٌغ ىً-کٍغال اٌسام ىریقرّد)1( :
صػف روٌغ ظطی از ؿؼیُای زىاٌی ظام:

if
if

) (

√

ةا ـؼض دو داىٍَای ةّدن آزىّن روٌغ ،ـؼضیَی مرفؼ

() 7
کَ در ایً ىػادنَ  Xtىلادیؼ ؿؼی زىاٌی در زىان ،t
قیب رگؼؿیّن ظطری روٌرغ دادهُرای ظرام و ؿرؼی
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زىاٌی اؿث کَ روٌغ آن صػف قغه اؿث.
( )2صػف ُيتـحگی ؿؼیانی در مّرت ىػٍادار ةرّدن
آىاری ضؼیب ُيتـرحگی ؿرؼیانی ةرا جرأظیؼ زىراٌی یرک
( )lag-1در ؿطش پٍر درمغ:
() 8
ؿؼی زىاٌی ـاكرغ روٌرغ و پریف ؿرفیغ
کَ در آن
قغه اؿث کَ جضرث غٍرّان "ؿرؼیُرای ةراكی ىاٌرغه"1
قٍاظحَ ىیقّد.
( )3اضاـَ کؼدن روٌغ ظطی ةَ دادهُا کَ در گرام ()1
صػف قغه ةّد:
() 9
کَ در آن
 TFPWاؿث.

́

()10

کررَ در آن داىٍررَی  tاز یررک جررا  Nاؿررث و ؿررؼی
جنادـی ٌؼىال و ىـحلم اؿث .اگرؼ  | | >1ةاقرغ ؿرؼی
 ρةاقرغ ؿرؼی ٌاایـرحا
زىاٌی ایـحا ةّده و اگرؼ
اؿث .ىلغار ̂ ةا اؿحفاده از روش ةیكیٍَی درؿث ٌيرایی
از طؼیق ىػادنَی( )11ىضاؿتَ ىیگؼدد:
()11

∑

)

∑(

̂

کَ در آن ̂ از طؼیق ىػادنَی( )12ةَ دؿث ىیآیغ:
()12

̂
̂

̂

̂ ظطای اؿحاٌغارد صغاكم ىؼةػرات ةرؼای ضرؼیب ̂

ؿؼی دادهی امالح قرغه جّؿرط روش

اؿث .در ایً آزىّن صغ جّزیع آزىّن  tدر قرؼایط ـرؼض
و غتارجٍغ از:
| |

 .3.2ایستایی
در پژوُف صاضؼ ،آزىّدن ایـحایی ؿؼیُرای زىراٌی
ةا اؿحفاده از ؿَ روش ىحغاول ریكرَ واصرغ دیکری -ـرّنؼ
( KPSS ،)DFو ـیهیپؾ-پؼون ( )PPمّرت ىریگیرؼد .از
آنزایی کَ ىيکً اؿث ؿؼیُای زىاٌی ةَ دالیهی ٌظیرؼ
وزّد روٌغ ،جٍراوب ـنرهی و ُيتـرحگی ؿرؼیانی ٌاایـرحا
قٌّغ نػا در پژوُف صاضؼ ادؼات ىّارد ىػکّر ةؼ ایـحایی
ؿؼیُا ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد.

 .1.3.2آزمون دیکی-فولر
آزىّن ریكَ واصغ دیکی-ـّنؼ از ىحرغاولجرؼیً آزىرّن-
ُای جػییً ایـحایی اؿث .ایرً آزىرّن آىرارهای را ىػؼـری
ىیکٍغ کَ دارای جّزیع صغی اؿث .غيهکؼد ایً آزىرّن ةرا
اؿحفاده از ىغلُای رگؼؿیٌّی مّرت ىیگیؼد :22

Residual series

1

در مررّرت رد ـررؼض  ،ؿررؼی ٌاایـررحا ةررّده و در
قؼایط رد ـؼض  ،ؿؼی ایـحا اؿث.
 .2.3.2آزمون KPSS

در ایً آزىّن ؿؼی  * +ةرَ غٍرّان ؿرؼی دادهُرای
ىكررراُغاجی در ٌظرررؼ گؼـحرررَ ىررریقرررّد کرررَ در آن
 .t = 1,2,3,…,Nاگررؼ ؿررؼی زىرراٌی را ةررَ یررک روٌررغ
ىكعل ،2یک گؼدش جنادـی 3و ظطای ایـحایی جسؽیرَ
کٍیو ىغل رگؼؿیٌّی ىّزّد در ىػادنَی( )13ةرَ دؿرث
ىیآیغ :22
()13
کررَ در آن گررؼدش جنررادـی ،روٌررغ ىػرریً و
ظطای ایـحایی اؿث .در ایً آزىرّن ؿرؼی زىراٌی صرّل
یک روٌغ ىػیً ایـحا ـؼض ىیقّد در مّرجی کرَ ـرؼض
Deterministic trend
Random walk

2
3
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ةاقغ .در صانرث ایـرحایی صرّل
مفؼ ةَ مّرت= 0
یک روٌغ ىػیً ،ةاكی ىاٌغهُای از رگؼؿیّن  Xو زىان
ةّده و = ظّاُغ قغ.
صانث دیگؼ در ایً آزىّن ،ایـحایی پیؼاىّن یک ؿطش
 βاؿث.
اؿث کَ در ایً صانث ـؼض مفؼ ةَ مّرت
در ایـحایی پیؼاىّن یک ؿطش داةث ،ةاكی ىاٌغهُای از
̅
طؼیق راةطَی ̅
ةَ دؿث ىیآیغ .در ىػادنرَ-
ی( S ،)14ةؼاةؼ ةا ىسيّع اؿث:
∑

()14
در مّرجی کَ

ةاقغ:

واریاٌؾ

-

()15

,

در ایً راةطَ،

∑

∑

ىلغار جرأظیؼ و

) ( ̂
) (

(

اؿررث .در ٌِایررث آىررارهی آزىررّن  KPSSةررا اؿررحفاده از
ىػادنَی ( )17ةَ دؿث ىیآیغ:
()17

) ( ̂

∑

در ایً آزىّن اگؼ ـؼض مفؼ( ) ةرَ مرّرت
ةاقغ ،ؿؼی زىاٌی ایـحا اؿث.

 .3.3.2آزمون فیلیپس-پرون
ایررً آزىررّن جّؿررط ـیهیررپؾ و پررؼون ةررؼای ةؼرؿرری
ایـحایی ؿؼیُای زىاٌی ارائَ گؼدیغ .آىارهی ایرً آزىرّن
در ىػادنَی( )18ارائَ قغه اؿث:
()18

))̂ (

()

(

⁄

کَ در آن  Kجػغاد رگؼؿّرُا اؿث .صرغود ةضؼاٌری در
ایً آزىّن ىكاةَ آزىّن ریكَ واصرغ دیکری -ـرّنؼ اؿرث
.22

 .1.3تعیین روند

()16

)

()19

)

(

 .3نتایج

ةا اؿحفاده از ةاكی ىاٌغهُا ،از طؼیق ىػادنَی(،)16
ةؼآوردی ىضاؿتَ ىیگؼدد:

∑) (

کَ در آن ̂ ضؼیب جعيیٍریٌ ،رؼخ جؾییرؼات ̂ ،
)̂ ( ضؼیب ظطای اؿرحاٌغارد ̂  s ،ظطرای اؿرحاٌغارد
رگؼؿیّن ،جاةع ةاكی ىاٌغه در ـؼکاٌؾ مفؼ اؿرث و
از راةطَی ( )19ةَ دؿث ىیآیغ:

. /

̂

در جضلیق صاضؼ روٌغ دادهُای زؼیان ؿرطضی ُفرث
رودظاٌَی امهی داىٍَ ُای زٍّةی انتؼز در ُفث ایـحگاه
ُیغروىحؼی ،در ىلیاس زىاٌی ؿراالٌَ ىطانػرَ گؼدیرغ .از
آنزایی کَ وزّد غّاىهی ٌظیؼ ُيتـحگی ؿرؼیانی ىیران
ؿؼی دادهُا ةؼ روی ٌحایر ةؼرؿی روٌغ آنُرا جرأدیؼ ىری-
گػارد نػا پیف از اغيال آزىّن روٌغ ةؼ روی دادهُا ،وزّد
و یا غغم وزّد غاىم ُيتـحگی ؿؼیانی در ىیران دادهُرا
ىّرد آزىّن كؼار گؼـث (زغول  .)2قکم (ٌ )2يّدار ظرّد
ُيتـحگی زؽئی را در ایـحگاهُایی کَ غاىم ُيتـرحگی
ةا جأظیؼ زىاٌی یک ( )lag-1در آنُا در ؿطش پٍر درمرغ
ىػٍادار اؿث را ٌكان ىیدُغ.
از ىیان ُفث ایـحگاه ىرّرد ةؼرؿری ،ؿرؼی دادهُرای
ىحػهق ةرَ چِرار ایـرحگاه پهرّر (رودظاٌرَی الر) ،ةیهلران
(رودظاٌررَی کررؼج) ،ـیؼوزکررّه (رودظاٌررَی ـیؼوزکررّه) و
ٌيؼود (رودظاٌَی ٌيؼود) دارای ُيتـحگی ؿؼیانی ةّدٌغ.
ةا اؿحفاده از روش ُ TFPWيتـحگی ىّزّد ىیان دادهُا
صػف قغه اؿرث و ؿرپؾ آزىرّن روٌرغ ةرؼ روی دادهُرا
اغيررررررررررررررررررررررال گؼدیررررررررررررررررررررررغ.
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جذيل .2يیژگیَای آماری سزیَای سماوی جزیان سطحی
رودظاٌَ (ایـحگاه)

دورهی آىاری (ؿال آةی)

ىیاٌگیً()m3/s

ضؼیب جؾییؼات

چّنگی

کكیغگی

)ACF(1

الر (پهّر)

 61-1360جا 1390-91

3/204

0/730

0/613

-0/678

0/725

قاُؼود (گهیٍک)

 61-1360جا 1390-91

12/647

0/284

-0/209

-0/730

0/171

کؼج (ةیهلان)

 61-1360جا 1390-91

15/267

0/277

0/149

-1/057

0/394

زازؼود (نحیان)

 61-1360جا 1390-91

5/694

0/616

0/321

-1/062

0/278

ـیؼوزکّه (ـیؼوزکّه)

 61-1360جا 1390-91

1/000

0/442

1/495

3/922

0/375

ٌيؼود (ٌيؼود)

 61-1360جا 1390-91

3/989

0/290

0/773

0/759

0/478

صتهَ رود (ؿیيیً دقث)

 61-1360جا 1390-91

5/560

0/354

0/330

-0/055

0/227

ایستگاٌ پلًر

ایستگاٌ بیلقان

1

10 11 12 13 14 15

8

9

6

7

4

5

2

3

0

1

-0/5

ظّدُيتـحگی زؽئی

0

0/5
0

10 11 12 13 14 15

9

5

3

1

-0/5
-1

-1

جأظیؼ زىاٌی

جأظیؼ زىاٌی

ایستگاٌ فیزيسکًٌ

8

7

6

4

2

0

ایستگاٌ ومزيد

1

1

ظّدُيتـحگی زؽئی

0/5

0
10 11 12 13 14 15

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10 11 12 13 14 15

9

8

7

-0/5

-0/5

-1

جأظیؼ زىاٌی

6

5

4

3

2

1

0

ظّدُيتـحگی زؽئی

0/5

0

ظّدُيتـحگی زؽئی

0/5

1

-1

جأظیؼ زىاٌی

شکل .2ومًدار خًدَمبستگی جشئی سزیَای سماوی جزیان سطحی ایستگاٌَای دارای عامل َمبستگی سزیالی معىادار در سطح اطمیىان % 55

یاـحَُای صامم از آزىّن ىً-کٍرغال در زرغول ()3
ٌكان داده قغهاٌغٌ .حایر ایً آزىّن ٌكان ىیدُرغ ؿرؼی
دادهُای زؼیان ؿرطضی در جيراىی رودظاٌرَُرای ىرّرد
ةؼرؿی از روٌغی کاُكی جتػیث ىیٌيایٍغ؛ ةرا ایرً صرال
ایً روٌغ کاُكی در ُیچ یک از ایـحگاهُای ىّرد ةؼرؿی
ةَ نضاظ آىاری ىػٍادار ٌیـث .قرکم (ٌ )3حرایر آىرارهی

آزىّن ؿً-جایم را کرَ ةرؼای ةرؼآورد قریب روٌرغ ىرّرد
اؿحفاده كؼار گؼـحَ اؿث ٌكان ىیدُغُ .يانطرّر کرَ در
قکم ( )3ىكعل اؿث ةیكحؼیً قیب ىٍفی ىحػهرق ةرَ
ایـررحگاه صتهررَرود (رودظاٌررَی صتهررَرود) اؿررث کررَ در
زٍّب قؼكی ىٍطلَی ىّرد ىطانػَ كؼار دارد.
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جذيل .3وتایج آسمًنَای تعییه ريوذ ي شیب سزیَای سماوی جزیان سطحی

ایـحگاه

پهّر
گهیٍک
ةیهلان
نحیان
ـیؼوزکّه
ٌيؼود
صتهَرود

آىارهی آزىّن ىً-کٍغال
()Kendall’s tau

ؿطش ىػٍیداری()p-value

وزّد روٌغ ىػٍیدار

كتم از امالح

ةػغ از امالح

كتم از امالح

ةػغ از امالح

كتم از
امالح

ةػغ از امالح

-0/557
-0/019
-0/037
-0/054
-0/336
-0/209
-0/252

-0/182
-0/044
-0/168
-0/011
-

>0/0001
0/892
0/786
0/683
0/008
0/103
0/049

0/164
0/748
0/199
0/943
-

*
×
×
×
*
×
×

×
×
×
×
-

آىارهی آزىّن ؿً
()Sen’s slope
كتم از
امالح

ةػغ از امالح

-0/198
-0/012
-0/038
-0/033
-0/019
-0/041
-0/066

-0/043
-0/035
-0/009
-0/009
-

0

-0/04
-0/06
ایـحگاه

آىاره آزىّن ؿً-جایم

-0/02

-0/08

قیب ؿً

شکل .3آمارٌی آسمًن تخمیهگز شیب سه در ایستگاٌَای مًرد مطالعٍ

ُيانگٌَّ کَ پیفجؼ ذکؼ قغ وزّ ُيتـحگی ؿؼیانی
ىیان ؿؼیُای زىاٌی ىيکً اؿث ةرؼ آىرارهُرای آزىرّن
روٌغ جرأدیؼ ةگرػارد؛ ةرَ غترارت دیگرؼ وزرّد ُيتـرحگی
ؿؼیانی ىذتث ىیان دادهُا ،اصحيال رد ـؼضریَی مرفؼ در
آزىررّن روٌررغ را اـررؽایف ىرریدُررغ در صررانی کررَ وزررّد
ُيتـحگی ؿؼیانی ىٍفری ،اصحيرال رد ـؼضریَی مرفؼ را
کاُف ىیدُغ کَ ایً اىؼ ىٍسؼ ةَ ارائَی ٌحایر ٌادرؿرث
در ةؼرؿی و جكعیل روٌغ ىّزّد در ؿؼی دادهُرا ىری-
گؼدد .ةؼای درك ةِحرؼ جرأدیؼ وزرّد ُيتـرحگی ؿرؼیانی
ىّزّد ىیان دادهُا ةؼ روٌغ ؿؼیُای زىاٌیٌ ،حایر آزىّن
روٌغ دو ایـحگاه پهّر و ةیهلان از ىیان ایـحگاهُرای ىرّرد
ةؼرؿی اٌحعراب و در قرکم (ٌ )4كران داده قرغهاٌرغ .در

ىّرد اغغاد ىٍفی قکم ( )4ةایـحی ةرَ ایرً ٌکحرَ اقراره
گؼدد کَ ؿؼی ُای زىاٌی ٌظیؼ زؼیان ؿطضی ةَ ؿطّح
(ؿیگٍالُای) ىعحهفی جسؽیَ ىیقٌّغ کرَ قراىم جّاةرع
صانث ذاجی ، 1روٌغ و ازرؽای ةراكی ىاٌرغه 2اؿرث  .5در
واكع ٌ IMFكان دٍُغه دادهی پایَ اؿث کَ ىسيّع آن ةا
ىلغار روٌغ و ةاكی ىاٌغهی کم یک ؿؼی زىاٌی را جكرکیم
ىیدٍُغ .در قکم ( )4پؾ از اغيال آزىّن  TFPWروٌرغ
ٌاقی از ُيتـحگی ؿؼیانی از ؿرؼی دادهُرا صرػف قرغه
اؿث کَ در صلیلث ایً اىرؼ ةاغرخ ىٍفری قرغن ىلرادیؼ

)Intrinsic Mode Functions (IMF
Residuals

1
2
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زؼیان ؿطضی قغه اؿث زیؼا ةایـحی ةَ ایً ٌکحرَ جّزرَ
داقث کَ در واكع ىسيّع ؿَ غاىم ىػکّر اؿث کرَ یرک
ؿؼی زىاٌی را جكکیم ىیدُغ .در ایرًزرا ٌیرؽ ةرا صرػف
روٌغ ٌاقی از ُيتـحگی ؿؼیانی ىیران دادهُرای ایـرحگاه
پهّر ىلادیؼ زؼیان ؿطضی ىٍفی قغهاٌغ کَ در واكع ایرً
اىؼ ةَ ىػٍای ىٍفی ةرّدن زؼیران ؿرطضی ٌیـرث ةهکرَ
ٌكان دٍُغهی آن اؿث کَ ةا صػف یکی از ازرؽای ؿرؼی
زىاٌی در ؿؼیُای زىراٌی ایـرحگاه ىرػکّر یػٍری روٌرغ،
ىلادیؼ آن ىٍفی ىیقّد (ةَ ةیاٌی دیگرؼ ةعكری از ارزش
یا غغد ٌكان دٍُغهی روٌغ ةّده اؿث کَ صػف ىیگؼدد)
کَ در ٌِایث ٌكان دٍُغهی روٌغ ىٍفی ؿؼیُرای زىراٌی
ىػکّر اؿثُ .يانگٌَّ کَ در قکم ( )2ىكاُغه ىیگؼدد
ٌحیسَی ةؼرؿی وزرّد غاىرم ُيتـرحگی ؿرؼیانی ىیران
ایـحگاه پهّر (وزّد ُيتـحگی ؿؼیانی)

4
2
0
35

30

25

15
ؿال)
20زىاٌی (
گام

10

0

5

ىیاٌگیً زؼیان ؿطضی (ىحؼىکػب ةؼداٌیَ)

6

ایـحگاه پهّر (صػف ُيتـحگی ؿؼیانی)
4
2
0
30

35

-2

گام زىاٌی (ؿال)

ایـحگاه ةیهلان (وزّد ُيتـحگی ؿؼیانی)

ایـحگاه ةیهلان (صػف ُيتـحگی ؿؼیانی)

12
7

30

20

گام زىاٌی (ؿال)

0

ىیاٌگیً زؼیان ؿطضی(ىحؼىکػب ةؼداٌیَ)

17

17
12
7
2
35

30

25

20

15

10

5

ىیاٌگیً زؼیان ؿطضی(ىحؼىکػب ةؼداٌیَ)

22

10

25

20

15

10

5

0

ىیاٌگیً زؼیان ؿطضی(ىحؼىکػی ةؼداٌیَ)

8

دادهُا در ؿطش پٍر درمغ ىػٍادار اؿث .ؿؼیُای زىاٌی
ىحػهق ةَ ایـحگاه پهّر پریف از صرػف غاىرم ُيتـرحگی
ؿررؼیانی جّؿررط آزىررّن  TFPWاز ظررّد روٌررغ کاُكرری
ىػٍادار در ؿطش پٍر درمغ ٌكان ىیدٍُغ ةرا ایرً صرال
پؾ از اغيال روش ىػکّر و صػف غاىم ظّد ُيتـرحگی
ىیان ؿؼی دادهُا ،ىػٍراداری ایرً روٌرغ کاُكری از ةریً
ىیرود .ایـحگاه ةیهلان زؽو ایـحگاهُای اؿرث کرَ روٌرغ
کاُكی ؿؼیُای زؼیان ؿطضی در آن ىكِّد اؿرث ةرا
ایً صال ایً روٌغ کاُكی در ؿطش پرٍر درمرغ ىػٍرادار
ٌیـررث ،پررؾ از اغيررال آزىررّن  TFPWو صررػف غاىررم
ُيتـحگی ٌیؽ جؾییؼی در ٌحایر آزىّن روٌغ صامم ٌيری-
گؼدد و جٍِا ىلغار روٌغ کاُكری ىّزرّد جؾییرؼ ىریکٍرغ
(زغول .)3

0

گام زىاٌی (ؿال)

شکل  -4تغییزات ريوذ سزیَای جزیان سطحی پیش ي پس اس حذف َمبستگی سزیالی با استفادٌ اس آسمًن  TFPWدر سطح %5

 .2.3آزمونهای ایستایی
یاـحَُای صامم از آزىّنُای ایـرحایی در زرغول()4
كاةم ىكاُغه اؿث .جياىی ؿؼیُای زىاٌی ؿاالٌَ (ةَ زؽ
ایـحگاه نحیان در آزىّن  )PPةَ طّر ىػٍاداری ةا اطيیٍان

 95درمغ ایـحا ُـحٍغ ،ةٍراةؼایً ـرؼض ریكرَ واصرغ در
آزىّنُای  DFو  PPدر ؿطش پٍر درمغ پػیؼـحرَ ٌيری-
قّد؛ ُوچٍیً ـؼض ایـحایی پیؼاىرّن یرک روٌرغ ىػریً
جّؿط آزىّن  KPSSدر ؿطش پرٍر درمرغ ةرؼای جيراىی
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ُؼگٌَّ ُيتـحگی ؿرؼیانی ىّزرّد ىیران ؿرؼی دادهُرا
صػف گؼدیغه اؿث و ةا جّزَ ةَ ایً کرَ ایـرحگاه ىرػکّر
ـاكغ ُؼگٌَّ روٌرغ ىػٍراداری اؿرث ،وزرّد ٌاایـرحایی در
ؿؼی دادهُای ایـرحگاه نحیران اصحيراالً ةرَ دنیرم وزرّد
زِف در ؿؼی دادهُا اؿث.

ایـحگاهُای ىّرد ةؼرؿی ٌیؽ پػیؼـحَ ىیقّد .در ایـحگاه
نحیان ؿؼی دادهُای زؼیان ؿطضی ةرؼای ُرؼ دو آزىرّن
 DFو  KPSSایـحایی ىػٍاداری را در ؿرطش پرٍر درمرغ
ٌكان ىیدُغ ةا ایً صرال ٌحیسرَی آزىرّن  PPدر ؿرطش
پٍر درمغ صاکی از ٌاایـحایی در ؿؼیُای زىاٌی اؿث .از
آنزایی کَ پیف از آزىّدن ایـرحایی ؿرؼیُرای زىراٌی

جذيل -4وتایج آسمًنَای ایستایی سزیَای سماوی جزیان سطحی
ایـحگاه
پهّر
گهیٍک
ةیهلان
نحیان
ـیؼوزکّه
ٌيؼود
صتهَرود

DF
Tau
-7/199
-4/396
-4/758
-3/618
-5/534
-5/439
-5/637

PP
P-value
>0/0001
0/008
0/003
0/045
0/000
0/001
0/000

 .4بحث و نتیجهگیری
ةا جّزَ ةَ اُيیث زیاد ىٍاةع آب ؿرطضی در ایرؼان و
نؽوم ىغیؼیث ةِیٍَی ایً ىٍاةع ،جضلیق در ىّرد جؾییؼات
ایً ىٍاةع زِث قٍاظث و ىغیؼیث مضیش آنُا از انّیرث
زیادی ةؼظّردار اؿث .رویکؼد امهی ایرً جضلیرق ةؼرؿری
وزّد و یا غغم وزّد روٌغ و ُروچٍریً ةؼرؿری ایـرحایی
زؼیان ؿطضی زِث کيک ةرَ ىرغیؼیث ةِحرؼ و مرضیش
ىٍاةع آب در ىٍطلَی ىّرد ىطانػَ اؿث .ةغیً ىٍظرّر در
جضلیق صاضؼ ،ـؼآیٍغُای زؼیان ؿطضی ُفث رودظاٌَی
امهی در ُفث ایـحگاه در داىٍَُای زٍّةی انتؼز کرَ کرَ
غيغجاً زؽو ىٍاةع آب ؿطضی امهی اؿرحانُرای جِرؼان و
انتؼز ىضـّب ىیگؼدٌغ ،زِث ىطانػَی روٌغ و ایـرحایی
ىّرد ىطانػَ كؼار گؼـحٍغ .روٌغ ؿؼیُرای زىراٌی زؼیران
ؿطضی در ىلیراس زىراٌی ؿراالٌَ ةرا اؿرحفاده از آزىرّن
ٌاپاراىحؼی ىً-کٍغال و پرؾ از اغيرال روش  TFPWةرَ
زِث امالح ظّد ُيتـحگی ىیان ؿؼیُای ىّرد ةؼرؿی
مّرت گؼـرث؛ ُروچٍریً از آزىرّنُرای ایـرحایی ،DF

Tau
-7/296
-4/366
-4/720
-3/534
-5/532
-5/439
-5/701

KPSS
P-value
>0/0001
0/008
0/004
0/054
0/000
0/001
0/000

Eta
0/039
0/058
0/054
0/064
0/048
0/103
0/097

P-value
0/814
0/535
0/599
0/460
0/689
0/169
0/198

 KPSSو  PPزِث ىطانػَی ایـرحا ةرّدن ؿرؼی دادهُرا
اؿحفاده گؼدیغ.
ٌحایر ةَ دؿث آىغه از جػییً روٌغ ؿرؼیُرای زىراٌی
زؼیان ؿطضی ٌكران دٍُرغهی وزرّد روٌرغ کاُكری در
جياىی ایـحگاهُای ىّرد ىطانػَ اؿث ،ةا ایرً صرال روٌرغ
کاُكی ىكاُغه قغه در ُیچ کغام از ایـحگاهُرای ىرّرد
ةؼرؿی ةرَ نضراظ آىراری در ؿرطش پرٍر درمرغ ىػٍرادار
ٌیـث؛ ُوچٍیً یاـحَُای ةَ دؿرث آىرغه از جعيریًگرؼ
قیب ؿً-جایم صاکی از کاُف قیب روٌغ ىٍفی پرؾ از
اغيال آزىرّن  TFPWةرؼ روی ؿرؼیُرای زىراٌی دارای
ُيتـحگی ؿؼیانی ىػٍرادار در ؿرطش پرٍر درمرغ اؿرث.
ةؼرؿی انگُّای ایـحایی زؼیان ؿطضی در ىٍطلَ ٌكران
داد کَ ـؼآیٍغُای زؼیان ؿطضی در ىلیاس زىاٌی ؿاالٌَ
در ایـحگاهُرای ىرّرد ةؼرؿری در ؿرطش اطيیٍران %95
اؿاؿاً ایـحا ُـحٍغ.
ٌـتث دادن وزّد ُؼگٌَّ روٌغ در ؿرؼیُرای زىراٌی
ُیغرونّژیک ٌظیؼ زؼیان ؿطضی مؼـاً ةرَ غٍرّان پیاىرغ
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جؾییؼ اكهیوُ ،يانگٌَّ کَ در ٌحیسَگیرؼیُرای ةریفجرؼ
ىطانػات ىؼجتط ةا جػییً روٌرغ و انگرّی زؼیران ؿرطضی
مّرت ىیگیؼد ٌادرؿث اؿث .ةَ طّر کهی وزّد روٌغ در
یک ىحؾیؼ ُیغرو-اكهیيی ؿطضی ىیجّاٌغ ةَ غّاىهی ٌظیؼ
ادؼات گازُای گهعاٌَای ،ادؼات زؽایؼ گؼىایكری قرِؼی،1
آئؼوؿمُا و پغیغهی گؼىایف زِاٌی ىؼجتط ةاقرغ 22؛
اگؼ چَ ٌحایر جسؽیَ و جضهیم روٌغ در ةریفجرؼ جضلیلرات
ةیانگرؼ ارجتراط ىیران روٌرغ زؼیران ؿرطضی و جؾییرؼات
ىحؾیؼُای اكهیيی (دىا و ةارش) اؿث؛ ةا ایً صال مؼـاً ةرا
جسؽیَ و جضهیم روٌغ ىحؾیؼُای اكهیيی ٌيیجّان ةرَ طرّر
کاىم جؾییؼ در زؼیان ؿطضی را جّضیش داد و ةایرغ ؿرایؼ
ویژگیُای صّضَ ىّرد ٌظؼ كؼار گیؼد .ةؼای ىذرال جؾییرؼ
کارةؼی اراضی ىیجّاٌغ جأدیؼ ىِيری ةرؼ زؼیران ؿرطضی
ؿاالٌَ و ـنهی ةگػارد ونی ةایغ جّزَ داقث کَ اكهیو یک
غاىم ؽانب ةَ نضاظ جأدیؼ ةؼ زؼیران ؿرطضی در ىلیراس
زىاٌی ؿاالٌَ اؿث ٌ .23حرایر ةرَ دؿرث آىرغه در ایرً
جضلیق در ظنّص روٌرغ کاُكری در ؿرؼیُرای زىراٌی
زؼیان ؿطضی در ىٍطلَی ىّرد ىطانػَ ةا ٌحایر ةَ دؿث
آىغه طی ىطانػات ىكراةَ در صّضرَُرا و ىٍراطق دیگرؼ
ىطاةلث دارد . 15 ،10 ،9 ،8 ،5
ُيانگٌَّ کَ در گؽارش ُیئث ةیً دول جؾییؼ اكهریو
اقاره قغه اؿث  1ةؼظی از ؿیـحوُرای ُیرغرونّژیک
ُياٌٍغ رودظاٌَُایی کرَ از ذوب ةرؼف جؾػیرَ ىریقرٌّغ
جضث جأدیؼ اـؽایف ىیؽان زؼیران ؿرطضی كرؼار ظّاٍُرغ
گؼـث .ةا ایً صال رودظاٌَُای جضرث ىطانػرَی جضلیرق
صاضؼ واةـحگی کيی ةَ آب صامم از ذوب ةرؼف دارٌرغ و
ةٍاةؼایً کوجؼ جضث جأدیؼ اـؽایف دىا كؼار ىریگیؼٌرغ؛ ةرَ
غرالوه ـؼآیٍررغُای زؼیرران ؿرطضی در ىضررغودهی ىررّرد
ةؼرؿی ةَ طرّر اؿاؿری جضرث جرأدیؼ ـؼآیٍرغُای ةرارش
ُـحٍغٌ .حایر ایً پژوُف ةیانگؼ ایً ىّضرّع اؿرث کرَ
ةؼظالف گؼىایف زِاٌی ىكاُغه قغه ،ـؼآیٍغُای زؼیان
ؿطضی در داىٍَ ُای زٍّةی انتؼز ةا وزّد روٌغ کاُكری،

Urban heat islands

1

غيّىاً از نضاظ آىاری ةَ طّر ىػٍاداری جضرث جرأدیؼ ایرً
ـؼآیٍغ كؼار ٌگؼـحَاٌغ .وزّد روٌغ کاُكری در ؿرؼیُرای
زىرراٌی زؼیرران ؿررطضی رودظاٌررَُررای واكررع در داىٍررَی
زٍّةی انتؼز ىیجّاٌغ ةَ دنیرم کراُف ىكراُغه قرغه در
ىلادیؼ ةارش و جا صغودی وزّد روٌغ اـؽایكی ىحؾیرؼ دىرا
ةاقغ 14 ،4؛ ةا ایً صال ةؼای جنيیوگیؼی مضیشجؼ در
ىّرد غهث وزّد روٌغ در ؿؼیُای زىاٌی زؼیان ؿرطضی
غالوه ةؼ ضؼورت اؿحفاده از ؿایؼ روشُای جػییً روٌرغ و
ىلایـَی ٌحایر آنُا ةا یکغیگؼ ٌیاز اؿث جا ةَ طّر دكیرق
ارجتاط ایً ىحؾیؼ ُیغرو-اكهیيی ةا ؿایؼ ىحؾیؼُای اكهیيی
ٌظیؼ ةارش و دىا و ُوچٍیً ویژگیُای ـیؽیکری ىٍطلرَ
ىّرد ىطانػَ كؼار گیؼد .یاـحَُای پژوُف صاضؼ ىیجّاٌرغ
ةَ ةؼٌاىَریؽان و ؿیاؿثگػاران در غؼمرَُرای گٌّراگّن
ىؼجتط ةا ةؼٌاىَریؽی ىٍاةع آب کكّر و ةَ ویژه ىٍطلرَ در
اٌطتاق ةا جؾییؼات اكهیيری در آیٍرغه ،از طؼیرق ىطانػرَ و
ةؼرؿی ىٍاةع و اطالغات پایرَای کرَ در ایرً جضلیرق ةرَ
دؿث آىغه اؿث یاری رؿاٌغ.
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