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ضريب خودهمبستگي بر  تأثيري حوضه رودخانه كرخه و ها رودخانهتحليل روند تغييرات آبدهي 
  روند تغييرات جريان

  
   ٢زاده يصمد امامقل و  *١پوده يحسن تراب

  
  

 چکيده 
  

رودخانه كرخه در سه مقياس ماهانه، فصلي و ساالنه با  هاي هيدرومتري قسمت مركزي حوضه روند تغييرات جريان در ايستگاه
 ٤٠ايستگاه هيدرومتري منتخب در دوره  ١١هاي  هاي مورد استفاده شامل داده . دادهشدهاي آماري بررسي  استفاده از آزمون

هاي نمونه با روش  ابتدا شيب خطي روند در داده شپژوهشود. در اين  ) در محدوده مورد مطالعه مي١٣٤٨-١٣٨٨ساله آماري (
TSA  هاي  تخمين و سپس با روشTFPW ،PW  وVCA هاي زماني آبدهي  ها حذف و سري اثر ضريب خودهمبستگي از داده

هاي  سفيد شده به روش هاي پيش هاي زماني اصلي و سري . سپس روند تغييرات جريان در سريشدسفيد  پيش "اصطالحا
در حذف ضريب  VCAو  TFPW ،PWهاي  . در نهايت توانايي روششدبررسي  (MK) كندال استفاده از آزمون منمذكور با 

بر اين . است خودهمبستگيحذف ضريب  برايبهترين روش  TFPW. نتايج نشان داد كه روش شدبررسي  خودهمبستگي
و  شدنه ارائه ياس ماهانه، فصلي و ساالدر سه مق MK_TFPWروش  براساسهاي مورد مطالعه  بررسي روند ايستگاه اساس

درصد  ٥ها روند نزولي كاهش ميزان جريان در سطح  درصد از ايستگاه ٧٠كه در مقياس ساالنه در بيش از  مشخص شد
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  مقدمه
به طور عدم تغيير آب و هوا هنوز  تغيير يا هاي دليلاگرچه 
هوا مورد  شناخته نشده، بحث در مورد تغيير آب و کامل

دليل  توجه بسياري از پژوهشگران بوده و خواهد بود. به
اي،  اهميت موضوع کشورها در ابعاد مختلف ملي، منطقه

د. نپرداز المللي به بررسي اين موضوع مي و بيناي  قاره
 تغيير درصدمعتقدند كه دخالت بشر در  پژوهشگران

هاي فسيلي  اي ناشي از مصرف سوخت گازهاي گلخانه
افزايش ميانگين دماي هواي اطراف كره زمين شده  سبب

تغييرات در روند  سببتواند  مي زمين است. افزايش دماي
هيدرولوژي از جمله بارش و هاي چرخه  برخي از مؤلفه
اي در نقاط مختلف جهان شود. به همين  جريان آبراهه
با روند  هاي اخير مطالعات زيادي در رابطه دليل در دهه

تغييرات متغيرهاي مختلف هواشناسي و هيدرولوژيكي 
خاليق و  و ١٩٩٤لتنماير و همکاران، انجام شده است (

  ).٢٠٠٩همکاران، 
شوند که  بندي مي به دو نوع تقسيم هاي تعيين روند آزمون

آزمون  برتري .پارامتريكغيرپارامتريك و  آزمونعبارتند از 
 tمانند آزمون  آزمون پارامتريك نسبت بهپارامتريك  غير

زماني  يها سري يبرا پارامتريك غيركه آزمون اين است 
 يو همچنين برا نيستندنرمال توزيع آماري  يکه دارا

ها گم يا حذف شده مناسب  از آن يکه تعداد يهاي داده
يک کندال  . آزمون من)١٩٨٢، همكاران(هيرش و  است

روش آماري مناسبي براي  که استپارامتريک آزمون غير
است. در  هيدرولوژيكيهاي  اثبات وجود روند در سري

از اين آزمون  گران پژوهشهاي اخير بسياري از  سال
ها  داده دربررسي وجود روند  برايعنوان بهترين گزينه  به

 و توان به كارهاي بورن اند. در اين زمينه مي دهكراستفاده 
)، گان ١٩٩٤)، لتنماير و همكاران (٢٠٠٢هاگ النور (

يق و همكاران ال)، خ٢٠٠٠)، داگالس و همكاران (١٩٩٨(
اشاره كرد. فرض  ) ٢٠٠١ژانگ و همكاران (  و )٢٠٠٩(

مستقل بودن و  MKآزمون اصلي مطالعات تحليل روند با 
هاي نمونه   دار در داده عدم وجود خودهمبستگي معني

هاي  . با اين وجود ممكن است برخي سرياست
دبي جريان داراي ضريب  مانندهيدرولوژيكي 
حذف اثر  برايدار باشند. بنابراين  معني خودهمبستگي
ست قبل از ضروري ا MKروي آزمون  خودهمبستگي

همبستگي از قبيل فرآيند خودانجام آزمون، اجزا 
ها حذف  ) از سري دادهAR(1)مرتبه اول ( خودهمبستگي

شود.  كردن ناميده مي سفيد پيشد. اين فرآيند اصطالحاً ش
، MKحذف اثر خودهمبستگي بر روي آزمون  براي

 )١٩٩٥( و وان استورچ  )١٩٩٥كولكارني و وان استورچ (
 MKزمون كردن را قبل از انجام آ سفيد پيشيك روش 

تشخيص روند  براي). اين روش PW-MKارائه كردند (
) و ٢٠٠٠ي همچون داگالس و همكاران (پژوهشگرانتوسط 

. در مواردي كه شداستفاده  )٢٠٠٢ن و هاگ النور (ربو
 روند در يك سري زماني وجود نداشت، وان استورچ

كردن اثر ضريب سفيد پيش) نشان داد كه ١٩٩٥(
ثر كاهش ؤبه طور م MKرا بر آزمون  خودهمبستگي

) نشان دادند كه روش ٢٠٠٠دهد. داگالس و همكاران ( مي
كاهش ميزان  سببتواند  كردن وان استورچ ميسفيد پيش

با  )٢٠٠٢. يو و همكاران (شودها  روند واقعي در داده
سازي نشان دادند كه در صورت وجود   استفاده از شبيه

سري زماني روش در يك  AR(1)روند و فرآيند 
از روند را  يبخش) ١٩٩٥(كردن وان استورچ سفيد پيش

حذف خواهد كرد و بنابراين ممكن است فرض صفر مبني 
ست كه روند ا بر عدم وجود روند قبول شود و اين در حالي

در اثر  مؤثرمنظور كاهش  ممكن است وجود داشته باشد. به
روش اصالح شده  MKضريب همبستگي بر روي آزمون 

توسط يو و  (TFPW)كردن بدون روند  سفيد يشپ
  . شد) ارائه ٢٠٠٢همكاران (

حذف اثر ضريب  براي) روش ديگري ١٩٩٨حامد و رائو (
با انجام اصالح در  MKقبل از انجام آزمون  خودهمبستگي
). ميرعباسي و MK-VCAها ارائه كردند ( واريانس داده

تحليل روند  براي MK-VCAاز روش  )١٣٨٩( پژوه دين
ي شمال غرب ايران استفاده ها رودخانهتغييرات آبدهي 
 ضهروند تغييرات جريان در حو پژوهشكردند. در اين 

-PW-MK ،MKهاي  رودخانه كرخه با استفاده از روش

VCA  وMK-TFPW  وMK  در حقيقت در  .شدبررسي
هدف بررسي وجود يا عدم وجود روند در  پژوهشاين 

، چرا استهاي آماري ذكر شده  با آزمون  منطقه مورد نظر،
تغييرات کنون در منطقه مورد مطالعه تحليل روند که تا

 MK-TFPWانجام نشده است و همچنين روش جريان 
  ه است.نشدکنون در ايران براي تحليل روند استفاده تا
  

  ها مواد و روش
رودخانه كرخه و در استان  منطقه مورد مطالعه در حوضه

. محدوده مورد مطالعه به همراه محل قرار داردلرستان 
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ه نشان داده شده و ب  ١ هاي هيدرومتري در شكل ايستگاه
 ٠٨' ٠٧"تا  ٣٢ْ ٥٤' ٤٤" طور تقريبي از عرض جغرافيايي

واقع  ٤٩ْ ٥٤' ٢٧"تا  ٤٨ْ ٢٣' ٣٣"و طول جغرافيايي ٣٤ْ
ايستگاه  ١١هاي جريان ماهانه از  داده شده است.

-٤٩هيدرومتري در محدوده مورد نظر با طول آماري 
. شدآوري  سال جمع ٤٠به مدت  ١٣٨٧-٨٨الي  ١٣٤٨

همچنين  ها و ها كامل بودن داده دليل انتخاب اين ايستگاه
هاي موجود در محدوده  مذکور تنها ايستگاه يها ايستگاه

 د. نهست مورد مطالعه
 

  
موقعيت محدوده مورد مطالعه به همراه محل  -١ شكل

  كرخه ضهحو درهاي هيدرومتري  ايستگاه
  

  )١٣٤٨-١٣٨٨( دوره آماري طي ها آن ساالنههاي سري جريان  هاي مورد مطالعه و برخي آماره مشخصات ايستگاه -١جدول 

 ارتفاع ايستگاه هننام رودخا
 شمالي عرض جغرافيايي شرقي طول جغرافيايي

 ضريب چولگي انحراف معيار  )m3/s( ميانگين دبي
 درجه دقيقه درجه دقيقه

 ١٠/٠ ٠٦/١٦ ٥٢/٤٤ ١٩ ٣٣ ٥٣ ٤٧ ٨٢٠  آفرينه  كشكان

 ٣٩/٠ ٦٤/١ ٨٢/٣ ١٨ ٣٣ ٥٣ ٤٧ ٨٠٠  آفرينه  چولهول

 ٥٤/٠ ٨٧/٠ ٨٧/١ ١٩ ٣٣ ٤٨ ٤٧ ٧٩٠   برآفتاب  رود ماديان

 ٣٨/٠ ٦١/٣ ٥٤/١٠ ٢٦ ٣٣ ١٣ ٤٨ ١١٤٠  انجير چم  آباد خرم

 ٨٧/٠ ٢٩/١ ٧٤/٢ ٣١ ٣٣ ٤٦ ٤٨ ١٧٧٠  دهنو  هررود

 ٣٥/٠ ٤٢/٤ ٦٨/١١ ٤٣ ٣٣ ١٥ ٤٨ ١٥٣٠  كاكارضا  هررود

 ١٧/٠ ٢٦/١ ٤١/٣ ٤ ٣٤ ٥٧ ٤٧ ١٧٨٠  نورآباد  بادآور

 ٣٠/١ ٦١/٢٣ ٨٧/٥٣ ٩ ٣٣ ٤٢ ٤٧ ٦٥٠  دختر پل  كشكان

 ٣٢/٠ ٩٨/١٢ ٦٠/٣٠ ٣٥ ٣٣ ٥٢ ٤٧ ١٠٠٠  كشكان پل  كشكان

 ٤٠/٠ ٣١/٢ ٨٢/٧ ٤٦ ٣٣ ١٢ ٤٨ ١٥٢٠  سيدعلي سراب  الشتر دوآب

 ٢٠/٠ ٣٢/٠ ٤٧/١ ٢٤ ٣٣ ١٣ ٤٧ ٨٨٠   سياب تنگ  دزدان دره

  
ها بر روي  و محل آن  ١ ها در جدول مشخصات اين ايستگاه

در اين مطالعه روند تغييرات  .نشان داده شده است  ١ شكل
يك از فصلي و ساالنه براي هر  سري زماني جريان ماهانه، 

بررسي  MKيک پارامترغيرهاي مذكور با آزمون  ايستگاه
شرط الزم براي استفاده از  كه اشاره شد،  يطور . همانشد

ها و عدم وجود ضريب  اين آزمون مستقل بودن داده
ها است.  معني دار در سري زماني داده خودهمبستگي

 VCAو  PW ،TFPWهاي  بنابراين در اين مطالعه با روش
اده خواهد شد، ابتدا اثر تمام كه در ادامه توضيح د

خودهمبستگي معني دار از سري زماني حذف  هاي يبضر
  . شدانجام  MKو سپس روي سري مذكور آزمون 

 
  
  

روي سري زماني بدون حذف ضريب  MKآزمون 
 نشده) سفيد پيشخودهمبستگي (

هاي غيرپارامتريک براي تحليل  يكي از آزمون MKآزمون 
به طور گسترده در تشخيص روند در  كه ا استه داده روند
 oHر شود. فرض صف هاي هيدرولوژيكي استفاده مي سري

هاي نمونه مستقل بودن و يكنواختي توزيع داده
{ }niXi وجود يك  1Hو فرض مقابل  ==2,1,...,
انجام اين آزمون ابتدا  براي. است ها روند يكنواخت در داده

  :كردمحاسبه  ١ رابطهرا با  Sبايد آماره 
)١     (                   ∑ ∑

−

= +=

−=
1

1 1
)sgn(

n

i

n

ij
ij XXS   

در آن كه
jX  مقدار دادهj ،امn ها و تعداد داده)sgn(θ 

  قابل محاسبه است. ٢ رابطهتابع عالمت بوده و با 
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شده به روش  سفيد پيشروي سري زماني  MKآزمون 

  )PW-MKاستورچ ( وان
11 رابطهبا  )١٩٩٥( استورچ وان −−= ttt XrXY  سري

را از سري  خودهمبستگيو ضريب  سفيد پيش را زماني
 سري زماني tYکرد. در رابطه ذکر شده  زماني حذف

شدن،  سفيد پيش قبل از سري زماني tXشده،  سفيد پيش
r1  هستندضريب همبستگي.  
  

روي سري زماني با انجام اصالح در واريانس  MKآزمون 
  (VCA) ها داده

. در اين شد) ارائه ١٩٩٨اين روش توسط حامد و رائو (
با  دار معني خودهمبستگيروش اثرات همه ضرايب 

در اين آزمون از سري زماني حذف  هاي مختلفتأخير
نس اصالح شده با استفاده  . براي اين كار ابتدا وارياشود مي
  .شود محاسبه مي ٣ رابطهاز 
)٣  (                            * ( ) ( )

*
=
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)، باالدر رابطه  )Var S يداده اصل يواريانس آمار ،n 
و  ها داده مؤثراندازه  n*تعداد نمونه، 

*
n

n
ضريب تصحيح  

. استها  نمونه داده يمتوال يوجود همبستگخاطر ه ب
  .شود محاسبه مي ٥رابطه ا بتصحيح  ضريب

)٥(  

 n∗ = 1 + 2 ( − 1)( − 2) ∗ 

 ( −  )( −  − 1)( −  − 2) ∗      
    

 ها روي داده k تأخيرضريب خودهمبستگي با  rkکه در آن 
 براي باشد. يم ير خودهمبستگيخأب تيضر K .است

بايد به جاي مقادير  ٥رابطه در  rkمحاسبه 
tX  مقادير

  شود. جايگزين  tRX يعني مرتب شده، يها داده
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و k تأخير) با tX( يزمان يسر يضريب همبستگ rkکه 
( )tE X ها است. متوسط مقادير داده  

  
شده به روش  سفيد پيشبر روي سري زماني  MKآزمون 
TFPW   
 براي )٢٠٠٢يو و همکاران (توسط  TFPW-MKروش 

 خودهمبستگيشناسايي روند در يك سري زماني داراي 
  :دستورالعمل زير را ارائه كردند

  TSAهاي نمونه با استفاده از روش  شيب روند در داده -١ 
  :شود زير برآورد مي صورت به
)٨     (                j

j
XX

Medianb j <∀
−
−

= 1)
1

( 1

  
برابر صفر بود آنگاه ديگر  يتقريببه طور اگر شيب  -٢

روند نيست، اما اگر مقدار آن  بررسينيازي به ادامه انجام 
صورت خطي فرض شده و ه برابر با صفر نبود، آنگاه روند ب

=   صورت  ههاي نمونه ب داده X − b ∗ t  نوشته و بدون
   شوند. روند مي

مرتبه اول سري بدون روند  خودهمبستگيضريب  -٣ 
′

tX  شود زير برآورد مي معادالتبا استفاده از.  
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1r هاي نمونه سري  داده ١ مرتبه خودهمبستگيضريب
′بدون 

tX  و)( ′
tXE پس  -٤ .استهاي نمونه  ميانگين داده

با مرتبه اول،  خودهمبستگياز محاسبه ضريب 
با استفاده از رابطه  AR(1)ل مرتبه او خودهمبستگي

11 −′−′=′
ttt XrXY سفيد  اين روش پيش .شود حذف مي

سفيد كردن  ها روش پيش كردن پس از حذف روند از سري
ها پس  . سري باقيمانده(TFPW)شود  بدون روند ناميده مي

روند  -٥ .استيك سري مستقل  TFPWاز انجام روش 
′ ها و سري باقيمانده tTشناخته شده

tY صورت  به

ttt TYY بديهي است كه سري  .شود با هم تركيب مي =′+
روند واقعي را حفظ كرده و اثر ضريب  tYحاصل 

بر  MKآزمون  -٦ نيز حذف شده است. خودهمبستگي
برآورد روند واقعي انجام  براي tYروي سري تركيبي 

 برايافزاري مناسب  . با توجه به عدم وجود نرمشود مي
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انجام محاسبات و به منظور انجام كليه محاسبات مربوط به 
بيسيك  افزاري در محيط ويژوال نرم ،روند تغييرات آبدهي

 افزار روند تغييرات پارامترهاي اين نرمتوسعه داده شد. 
، MK ،PW-MKهاي  آزمون باو هيدرولوژي را  هواشناسي

TFPW-MK  وMK-VCA  ده و نتايج نهايي را كربررسي
نمايد. در اين قسمت ابتدا با استفاده از مباحث  ارائه مي

مطالعه موردي به اين دست آمده از ه تئوري و نتايج ب
 TFPWو  PW ،VCAهاي  شبحث پيرامون توانايي رو

حذف اثر ضرايب خودهمبستگي پرداخته و سپس در  براي
خصوص روند تغييرات آبدهي در منطقه مذكور بحث 

  خواهد شد.
  

  خودهمبستگيدر حذف اثر ضريب  PWتوانايي 
كارلو  سازي مونت ) با روش شبيه٢٠٠٢يو و همكاران (
استورچ  سفيد كردن وان گاه با روش پيشنشان دادند كه هر

هاي روند و  از يك سري زماني داراي فرآيند ARفرآيند 
AR(1)  آنگاه بخشي از روند از سري زماني  ،گرددحذف

tYtحذف خواهد شد. با فرض وجود يك روند خطي ( .β= (
AR(1) tttو يك فرآيند  AA ερ +−=  1ρكه در آن  1.1

 اغتشاشيك  tεواحد و  تأخيربا  خودهمبستگيضريب 
tttدر يك سري زماني   )است ATX ها با  سري. است=+

11 با رابطهروش وان استورچ  −−=′ ttt XXX ρ سفيد  پيش
  خواهيم داشت: رابطهاين با بازنويسي  .شود مي
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ديگر به آن  AR(1)شود فرآيند  طور كه ديده مي همان
شده وجود ندارد و  سفيد پيشها  صورت در سري

ها حذف كرده  را از سري AR(1)كردن فرآيند  سفيد پيش
شده برابر  سفيد پيشهاي  رحال شيب سريه  است. به
βρβاست با )1( برابر  βكه دقيقا با شيب واقعي  ′=−1

01نيست. اگر  >ρ  باشد آنگاهββ عبارتي حذف  به ′>
AR(1)  كردن بخشي از روند سفيد پيشمثبت با استفاده از

01را حذف خواهد كرد. اگر  <ρ  باشد آنگاهββ به  ′<
سفيد كردن  منفي با استفاده از پيش AR(1)عبارتي حذف 

افزايش شيب روند واقعي خواهد شد. بنابراين در  سبب
سفيد كردن  صورت وجود روند در يك سري زماني، پيش

 برايسري  خودهمبستگيحذف اثر  برايروش مناسبي 
دهد  نشان مي  ١٠ رابطهنخواهد بود. توجه به  MKآزمون 

و بتوان روند مذكور بوده  آشكاركه اگر روند در يك سري 
تواند بر  تقريب زد، حذف روند نميرا با يك روند خطي 

سازي يو و  باشد. در مطالعات شبيه مؤثر AR(1)فرآيند 
ها  نآ) نيز اين موضوع نشان داده شد. ٢٠٠٢همكاران (

ايجاد اشتباه  سببوجود يك روند  "نشان دادند كه كه اوال
در صورتي كه  شود مي خودهمبستگيدر برآورد ضريب 

ي نخواهد تأثيردر برآورد شيب روند  ARوجود فرآيند 
عنوان گام اول بر فرآيند واقعي  حذف روند به دوما"داشت. 

AR  كه  نيست در صورتي مؤثردر درون يك سري زماني
. است مؤثر ARد روند بر تخمين مقدار فرآين تأثيرحذف 
 TFPW) روش ٢٠٠٢نتايج مذكور يو و همكاران ( براساس

  آن در قسمت قبل ارائه شد كلياترا ارائه كردند كه 
  

  نتايج و بحث
  خودهمبستگيدر حذف اثر ضريب  VCAتوانايي 

سري زماني  ٤٤، ساالنهسري زماني  ١١در اين مطالعه 
عبارتي در مجموع  سري زماني ماهيانه و به ١٣٢فصلي و 

 ١٨٧سري زماني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از  ١٨٧
سري داراي ضريب خودهمبستگي  ٢٨سري زماني مذكور 

سري  ٢٨سري از  ٩در  VCA، كه روش ندمنفي بود
مذكور شيب خط روند را بيشتر از مقدار شيب در سري 

سري زماني  ١٨٧ه است. همچنين از كردواقعي برآورد 
سري داراي ضريب خودهمبستگي مثبت بود،  ١٥٩مذكور 

سري مذكور شيب  ١٥٩سري از  ١٥٥در  VCAكه روش 
خط روند را كمتر از مقدار شيب در سري واقعي برآورد 

بوده و نشان  PWه است. اين نتايج مشابه نتايج روش كرد
01دهد كه اگر   مي >ρ  باشد آنگاهββ عبارتي  به ′>

كردن به  سفيد پيشمثبت با استفاده از  AR(1)حذف 
، بخشي از روند را حذف خواهد كرد. اگر VCAروش 

01 <ρ  باشد آنگاهββ  AR(1)عبارتي حذف  به ′<
 سبب، VCAش كردن به رو سفيد پيشمنفي با استفاده از 

افزايش شيب روند واقعي خواهد شد. بنابراين در صورت 
سفيد كردن به روش  وجود روند در يك سري زماني، پيش

VCA  سري  خودهمبستگيحذف اثر  برايروش مناسبي
 ) نيز٢٠٠٢نخواهد بود. يو و همكاران ( MKآزمون  براي

 را در حذف ضريب PWو  VCAهاي  دقت روش
و نشان  كردههاي زماني بررسي  خودهمبستگي از سري

 هاي مناسبي نبوده و هاي مذكور روش دادند كه روش
را ارائه كردند. بنابراين در ادامه TFPWبنابراين روش 
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  شود. ارائه مي TFPW_MKنتايج براساس روش 
  

  روند تغييرات در مقياس ساالنه
با روش رواناب ساالنه نتايج بررسي روند تغييرات 

TFPW_MK ه ب ٢هاي حوضه كرخه در شكل  در رودخانه
در اين نشان داده شده است.  خطكردار جعبه و صورت 
درصد)  ٧٥و  ٢٥جعبه ( بااليي، فاصله خط زيرين و شکل

 ساالنهدهد كه شيب خط روند  زياد نيست و اين نشان مي
ها  درصد) نزديك به ميانه شيب ٥٠ها ( بسياري از ايستگاه
ها داراي  ايستگاه بيشتر ساالنهداده هاي  است و همچنين

روند تغييرات ميانگين رواناب  ٣ل . در شكاستروند منفي 
هاي منتخب نشان داده شده  تعدادي از ايستگاه ساالنه
انتهاي جعبه (پايين و  هاي خط ٤و  ٢هاي  در شکلاست. 

 Zترتيب نشان دهنده مقادير آماره  باالي مستطيل) به
و خط موجود در درون جعبه نشان  ٧٥و  ٢٥صدك  مانند

افقي  هاي خطها ( . خطاست Zآماره  ماننددهنده مقدار 
 ٩٥و  ٥صدك  مانند Zنشان دهنده مقادير آماره   اي) كرانه

  .ها است تعداد ايستگاه
هاي  ايستگاه ساالنهروند منفي تغييرات ميانگين رواناب 

تغييرات . روند استمشهود  كامل ذكر شده در باال به طور
در  ٢هاي حوضه كرخه در جدول  جريان در رودخانه

هاي مختلف نشان داده شده است.  مقياس ساالنه به روش
 ١١در مقياس ساالنه از  دهد نشان مي ٢نتايج جدول 

ايستگاه داراي روند منفي  ٩ايستگاه هيدرومتري موجود، 
 ٧ايستگاه  ٩. از اين استدرصد  ٥دار در سطح  معني

 ٢درصد و  ١دار در سطح  راي روند منفي معنيايستگاه دا
 استدرصد  ٥دار در سطح  ايستگاه داراي روند منفي معني

عبارتي كاهش آبدهي در  كه بيانگر وجود روند منفي و يا به
منفي مربوط به هاي مذكور است. شديدترين روند  ايستگاه

-٥٥٦/٣رود با آماره  روي رودخانه ماديان ايستگاه برآفتاب
=Z دار است. در اين بين  درصد معني ١كه در سطح  است
ايستگاه دوآب الشتر و هررود دهنو بدون روند و يا فاقد  ٢

  دار تشخيص داده شد. روند معني
  

  روند تغييرات در مقياس فصلي
در مقياس فصلي بيشترين تغييرات منفي روند مربوط به 

 ٥كه در اين فصل تعداد  طوريه فصل تابستان بوده ب
 ٤درصد، تعداد  ١ايستگاه داراي روند منفي در سطح 

 يکدرصد و تعداد  ٥ايستگاه داراي روند منفي در سطح 
دار  درصد معني ١ايستگاه داراي روند منفي در سطح 

است. كمترين تغييرات منفي روند مربوط به فصل پاييز 
داراي  ايستگاه ١كه در اين فصل تعداد  طوريه بوده ب

 ٤ل دار است. شك درصد معني ١روند منفي در سطح 
و كردار جعبه و خط را براي شيب خط روند رواناب فصلي 

دهد.  هاي مورد مطالعه نشان مي در ايستگاهساالنه 
در هر چهار  Zشود خط ميانه آماره  طور كه ديده مي همان

مربوط به  Zفصل منفي است. بيشترين مقدار منفي آماره 
ترتيب مربوط به بهار و  فصل تابستان و پس از آن به

مربوط به  Zزمستان بوده و كمترين مقدار منفي آماره 
ي بااليپاييز است. در فصل تابستان فاصله خط زيرين و 

ديگر كمتر  هاي درصد) در مقايسه با فصل ٧٥و  ٢٥جعبه (
فصل در اين  Zدهد كه تغييرات آماره  است و اين نشان مي

عبارت ديگر  . بههاي مورد مطالعه كم است در ايستگاه
هاي مورد مطالعه  در اين فصل در ايستگاه Zتغييرات آماره 

 ٥٠ها ( بسياري از ايستگاه Zكم بوده و بنابراين آماره 
است. با توجه شيب  Zدرصد) نزديك به ميانه آماره 

توان نتيجه گرفت كه  هاي مي هاي روند در تمام فصل خط
دهه  ٤هاي حوضه رودخانه كرخه در طول  بي رودخانهد

گذشته داراي روند كاهشي بوده و بيشترين كاهش مربوط 
   به فصل تابستان و كمترين آن مربوط به فصل پاييز است.

  
  روند تغييرات در مقياس ماهانه

در مقياس ماهيانه بيشترين تغييرات روند منفي مربوط به 
و كمترين تغييرات روند مرداد و شهريور است  هاي ماه

 .استماه منفي مربوط به ماه آبان و پس از آن آذر و دي 
كردار جعبه و خط را براي شيب خط روند رواناب  ٢ شكل

دهد.  هاي مورد مطالعه نشان مي ماهانه در ايستگاه
ها  شود خط ميانه شيب ديده مي ٤از شکل كه  يطور همان

بيشترين شيب منفي هاي سال منفي است.  در تمام ماه
ترتيب مربوط  خط روند مربوط به مرداد ماه و پس از آن به

هاي اسفند و شهريور ماه است. در دي ماه فاصله  به ماه
درصد) در مقايسه با  ٧٥و  ٢٥خط زيرين و بااليي جعبه (

هاي ديگر داراي بيشترين مقدار است و اين نشان  ماه
ماه در  دهد كه تغييرات شيب خط روند در اين مي

هاي مورد مطالعه زياد است. همين وضعيت با  ايستگاه
شود.  مقدار كمتري در خصوص بهمن ماه نيز مشاهده مي

هاي آذر و اسفند ماه فاصله خط زيرين و  همچنين در ماه
هاي ديگر  درصد) نسبت به فصل ٧٥و  ٢٥بااليي جعبه (

دهد كه تغييرات شيب خط  كمتر است و اين نشان مي



 ١٤٩                                                                                                          ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

هاي مورد مطالعه كم بوده و  ها در ايستگاه اين ماهروند در 
درصد)  ٥٠ها ( بنابراين شيب خط روند بسياري از ايستگاه

  ها است. نزديك به ميانه شيب
توان  ها مي هاي روند در تمام ماه بنابراين با توجه شيب خط

هاي قسمت مركزي حوضه  نتيجه گرفت كه دبي رودخانه

ذشته داراي روند كاهشي دهه گ ٤رودخانه كرخه در طول 
بوده و بيشترين كاهش مربوط به ماه مرداد و كمترين آن 

  مربوط به آبان ماه است.

  
  MK-TFPWو  MK  ،PW-MK  ،MK-VCAهاي  روشمقايسه نتايج تشخيص روند ساالنه با  -٢جدول 
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P  ١٩/٣٢  ٠٨/٣٥  ٢٩/٩٦  ٥٥/٦٦  ٥٠/٦٤  ٣١/٧١  ٨١/٨١  ١٥/٥٣  ٧٦/٨٧  ٣٨/٤  ٩٤/٩٧  

PW_MK 

r  ٠١/٠  -٠١/٠  ٠٠/٠  -٠٣/٠  -٠٢/٠  ٠٠/٠  ٠٢/٠  ٠٠/٠  -٠١/٠  -٠٢/٠  ٠٤/٠-  

S  ٠١/٠  ٠٠/٠  -٠٢/٠  -٠١/٠  -٠١/٠  -٠١/٠  -٠٣/٠  ٠٠/٠  -٠٣/٠  ٠٠/٠  -٠٢/٠-  
Pc  ٧٣  ١٨  -١٦٦  -٩٩٩  -١٠٤٣  -١٠٢٤  -٢٦٤  -٤٤  -٣٣٣  -٣١  -١٩٤-  

Z  ١٩/٠  ٣٦/٠  -٧٩/١  -٩٠/٠  ٧٣/٠  -٨٠/٠  -٩٩/٠  -٧٠/٠  -٣١/١  -٢٢/٠  -٢٥/٢-  

P  ٤٦/١٥  ٤٩/٢٨  ٧٤/٩٢  ٩٢/٦٢  ١٥/٥٣  ٣٣/٥٧  ٠٢/٦٨  ٩١/٥١  ٨١/٨٠  ٠٣/١٧  ٥٦/٩٧  

VCA_MK 

n/n*  ٢٤/١  ٣٦/١  ٢٤/١  ٠٩/١  ٣١/١  ٠٣/١  ٥٩/١  ٢٤/١  ١٩/١  ٣٠/١  ٩١/١  

Z  ٣٨/٠  ٣٩/٠  -٨٧/١  -٩٣/٠  -٨٠/٠  -٠٥/١  -٠٦/١  -٦٥/٠  -٤٢/١  ٠٥/٠  -٦٨/١-  

P  ٢٣/٢٩  ٩٧/٢٩  ٩٢/٩٣  ٥٠/٦٤  ٩١/٥٧  ٣٩/٧٠  ٣١/٧١  ١١/٤٨  ٥٨/٨٤  ٣٨/٤  ٦٠/٩٠  

FTPW_MK 
Z  ٢٢/٠  ٣٤/٠  -١/.٥٥  -٠٢/١  -٨٠/٠  -٧٥/٠  -٢٨/١  -٨٢/٠  -٤٥/١  -٢٢/٠  -٧٦/٢-  

P ٠٣/١٧ ٢٤/٢٦ ٧٦/٨٧ ٩٩/٦٨ ٣٣/٥٧ ٦٨/٥٤ ١٢/٨٠ ٠٦/٥٩ ٤٤/٨٥ ٠٣/١٧ ٤١/٩٩ 
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ايستگاه نورآباد  -ايستگاه تنگ سياب رودخانه دره دزدان و ب -الف هاي منتخب روند تغييرات ساالنه تعدادي از ايستگاه -٣ل شك

  رودخانه بادآور
  

  
ميانگين رواناب  Zكردار جعبه و خط براي آماره  -٤ شكل

  هاي حوضه كرخه در ايستگاه ساالنه و فصلي
  

  گيري نتيجه
هاي  در اين مطالعه روند تغييرات جريان در ايستگاه

رودخانه كرخه در سه  ي حوضههيدرومتري قسمت مركز
روش مورد مقياس ماهانه، فصلي و ساالنه بررسي شد. 

 كندال پس از حذف استفاده در اين مطالعه، آزمون من
 VCAو  TFPW ،PWهاي  كليه ضرايب همبستگي با روش

استفاده  TSAبراي بررسي شيب خط روند از روش  .است
ايستگاه  ١١هاي  تفاده شامل دادههاي مورد اس شد. داده

-١٣٨٨( ساله آماري ٤٠هيدرومتري منتخب در دوره 
نتايج به دست آمده نشان  ) در حوضه كرخه است.١٣٤٨
دليل مثبت  دهد، حذف ضريب خودهمبستگي و به مي

 سبب کاهش VCAبودن ضريب خودهمبستگي، روش 
 شده است، بنابراين اين روش بخشي ازشيب خط روند 

. همچنين نتايج ستيا حذف کرده و روش مناسبي نروند ر
نيز با آنکه بخشي از  PWاين مطالعه نشان داد که روش 

باز هم روند ارائه شده  يها حذف کرده ول روند را از داده
هاي بدون حذف ضريب  توسط اين روش بيشتر از داده

  خودهمبستگي است. 

ترين روش جهت حذف  مناسب TFPWاز طرفي روش 
باشد و از طرف ديگر نتايج اين  ضريب خودهمبستگي مي

روش بيانگر اينست که حذف ضريب خودهمبستگي سبب 
توان نتيجه  گردد. بنابراين مي افزايش شيب خط روند مي

گرفت که وجود ضريب خودهمبستگي مثبت موجود در 
ه ها بود ها سبب کاهش شيب واقعي روند در داده داده

هاي خام بدون حذف  است. بنابراين روند واقعي در داده
 است. ضريب خودهمبستگي زيادتر از روند موجود بوده

حذف ضريب خودهمبستگي الزم  ،پس در تحليل روند
در اين مطالعه سبب افزايش شيب خط روند شده كه بوده 
نتايج نشان داد كه آبدهي در محدوده همچنين  است.

  وند نزولي است.مورد مطالعه داراي ر
ها روند  درصد از ايستگاه ٧٠در مقياس ساالنه در بيش از 

دار  درصد معني ٥نزولي كاهش ميزان جريان در سطح 
است. در مقياس فصلي بيشترين تغييرات منفي روند 
مربوط به فصل تابستان است و كمترين تغييرات منفي 

 روند مربوط به فصل پاييز است. 
خط روند نشان داد كه بيشترين هاي شيب  نتايج بررسي

شيب منفي خط روند مربوط به فصل بهار و كمترين شيب 
منفي خط روند مربوط به زمستان است. در مقياس 
ماهيانه بيشترين تغييرات منفي روند مربوط به مرداد ماه 
 بوده كمترين تغييرات منفي روند مربوط به آبان ماه است.

تواند تبعات نامطلوبي  ها مي كاهش ميزان آبدهي رودخانه
 از جمله افزايش آلودگي، كاهش تراز سفره آب زيرزميني و

هاي  شود كه دليل شود. بنابراين در پايان توصيه مي غيره
ها  هاي اين منطقه و روند نزولي آن كاهش آبدهي رودخانه

  د.شوبه دقت بررسي 
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