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چکیده
بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است .هدف از
این پژوهش ،بررسی روند موجود و دوره زمانی مؤثر در روند تراز آب زیرزمینی در مقیاس ماهانه در  15ایستگاه پیزومتری دشت
اردبیل با استفاده از روشهای ناپارامتری من-کندال ،ابزار پیشپردازش زمانی (تبدیل موجک گسسته) و روش پیشپردازش مکانی
(نقشه خودسازمانده) است .ابتدا روش خوشهبندی نقشه خودسازمانده برای تقسیم مکانی تراز آب زیرزمینی به خوشههای همگن
استفاده شد .سپس تبدیل موجک برای استخراج ویژگیهای دینامیکی و چندمقیاسی برای ناایستایی دادههای تراز آب زیرزمینی
پیزومترهای مرکزی در سطح  3استفاده شد .آزمون من-کندال به ترکیبات مختلفی از تبدیل موجک گسسته بعد از حذف ارتباط
معنی دار مرتبه اول برای محاسبه زیر سری جزئی مسئول در روند سریهای زمانی پیزومترهای مرکزی اعمال شد .نتایج روند منفی
را در منطقه مورد مطالعه نشان داد .در بیشتر سریهای زمانی تراز آب زیرزمینی زیر سری جزئی در سطح  3در ترکیب با زیرسری
تقریبی بهعنوان مؤلفه زمانی تأثیرگذار شناخته شد.
واژههای کلیدی :دشت اردبیل؛ دوره زمانی مؤثر؛ زیرسری؛ ناپارامتری؛ نقشه خودسازمانده.
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 -1مقدمه
استفاده از آب زیرزمینی بهطور پیوسته برای تأمین نیازهای
کشاورزی ،شرب و صنعت افزایش یافته است .بر همین
اساس ،در خصوص روند تغییرات تراز آب زیرزمینی و ارتباط
آن با بارش و خشکسالی مطالعات متعدی انجام شده است
بهگونهای که در دهههای گذشته روند منفی برای تراز آب
زیرزمینی در نقاط مختلف جهان و ایران گزارش شده است
از طرفی دیگر وقوع خشکسالیهای توأم با افت سطح
ایستایی در سفرههای آب زیرزمینی دشت اردبیل در سال-
های گذشته این امر را آشکار میکند ( Daneshvar
.)Vousoughi et al. 2011

( Gehreles et al. )1994تحلیل سریهای زمانی نوسانات
تراز سطحی آب زیرزمینی را با مدل خطی تابع احتماالتی
انتقالی در کشور هلند انجام دادند .نتایج نشاندهنده کاهش
تراز آب در بخش گستردهای از منطقه در نتیجه زهکشی آب
زیرزمینی ،خشکسالی و برداشت بیرویه آن توسط کشاورزان
بوده است .آنها گزارش دادند که با افزایش عمق دسترسی
به آب ،تراز آب زیرزمینی نسبت به نوسانات اقلیم و
فعالیتهای بشری با تأخیر عکسالعمل نشان میدهد.
) Chen et al. )2004روابط بین متغیرهای آب و هوایی و
تراز آب زیرزمینی را با روش همبستگی خطی در سفره آب
زیرزمینی با کربنات باال در ایالت مانیتوبا در کانادا بررسی
کردند .آنها برای این کار از دادههای میانگین ،بیشینه ،و
کمینه دما ،و بارش برای دوره آماری  1900-2000استفاده
کردند .نتایج آنها نشان داد که بارش و میانگین دمای
ساالنه در این منطقه همبستگی باالیی را با تراز آب
زیرزمینی ساالنه دارد.
( Almedeij and AL-Ruwaih )2006رفتار نوسانات تراز
آب زیرزمینی را در مناطق مسکونی کویت و حومه با توجه
به اطالعات  6حلقه چاه پیزومتری بررسی کردند .نتایج آنها
نشان داد که تراز آب زیرزمینی دارای رفتار فصلی است.
افزون بر این ،این متغیر با درجه حرارت همبستگی منفی و
با بارش همبستگی مثبت دارد ( )Jan et al. 2007تأثیر
شدت و توزیع بارش روی نوسانات تراز آب زیرزمینی تایوان
را با استفاده از دادههای پیزومتری دونر 1در مرکز تایوان و 7
Donher

1

ایستگاه بارانسنجی به روش همبستگی خطی مطالعه
نمودند ،نتایج ایشان نشان داد که تراز آب زیرزمینی
وابستگی خطی با بارش دارد (Panda et al. 2007) .تأثیر
خشکسالی و فعالیتهای انسانی را روی تراز آب زیرزمینی
 1002ایستگاه پیزومتری ایالت اوریسا 2در کشور هند در
دوره آماری  1994-2003با روش ناپارامتری مان-کندال3
( )MKبررسی کردند .نتایج نشان داد که  59درصد از
ایستگاههای پیزومتری قبل از فصل مانسون و  51درصد آن-
ها بعد از فصل مذکور کاهش تراز آب زیرزمینی را تجربه
کردهاند Lee et al. )2007( .دالیل تغییر تراز آب زیرزمینی
را در شهر دائگو 4کره جنوبی در دوره آماری 1999-2003
مطالعه نمودند .آنها تأثیر بارش ،پمپاژ چاههای اطراف و
ساخت تونل مترو را روی تراز آب زیرزمینی با روش مان-
کندال بررسی کردند .نتایج نشان داد که احداث تونل مترو
بیشترین تأثیر را روی تراز آب زیرزمینی منطقه داشته است.
( Zhang et al. )2009الگوی مکانی و زمانی مقادیر کمینه
و بیشینه تراز آب زیرزمینی در ناحیه دلتای رودخانه پرل
چین را با روش مان-کندال و روش پیشسفیدکردن5
شناسایی کردند .آنها نشان دادند که در قسمت باالیی دلتا
روند تغییرات تراز آب زیرزمینی کاهشی و در قسمتهای
میانی و پایینی آن افزایشی بودShahid and )2009( .
 Hazarikaخشکسالی آب زیرزمینی را در  3ناحیه در شمال
غرب بنگالدش در  85حلقه چاه در دوره آماری -2002
 1998با شاخص  SPI6مطالعه کردند .نتایج حاکی از آن بود
که کمبود آب در  42درصد نواحی ناشی از استخراج آب
زیرزمینی برای آبیاری بوده استLe Brocque et )2018( .
 al.رفتار تراز آب زیرزمینی را در برابر تغییرات اقلیمی 381
چاه واقع در جنوب استرالیا مطالعه کردند .آنها روند تراز را
برای مدت  26سال با روش مانکندال اصالحی و تخمینگر
سن انجام دادند .روند کاهشی در تمام چاهها در طول این
 26سال دیده شد و هر سال بهطور متوسط  0/06 mکاهش
یافت Gibrilla et al. )2018( .روند تراز آب زیرزمینی،
2

Orissa
Mann- Kendall
4
Daegu
5
Pre- whitening
6
)Standardized precipitation index (SPI
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بارش و درجه حرارت را با روش ناپارامتری مانکندال و مدل
 ARIMAارزیابی کردند .روندی در پارامترهای بارش و
درجه حرارت در طول دوره زمانی  2005-2014مشاهده
نشد .هر سه روند کاهشی ،افزایشی و بدون تغییرات در چاه-
ها دیده شد .با مدل  ARIMAروند افزایشی در اکثر چاهها
پیشبینی شد .در ایران نیز مطالعات پراکنده متعددی
مربوط به روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشتهای
مختلف کشور انجام شده است.
تبدیل موجک را میتوان بهعنوان روش پیش فرایند چند
مقیاسی برای استخراج انواع مختلفی از ویژگی دادهها بهکار
برد ،مثل نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت با تقسیم دورههای
زمانی به جزئیات کوچکتر .در نتیجه این ویژگیها ،تبدیل
موجک برای تحلیل دورههای هیدرولوژیکی بهکار میرود.
بهنظر میرسد روش ترکیبی موجک  -من کندال برای
بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی مناسب باشد
( .)Adamowski 2011پدیدههای علوم زمین که دارای
خصوصیات ناایستا هستند ،حاوی پدیدههای دورهای
(متناوب) مختلفی هستند که در زمانهای تناوب مختلف
روی میدهند وجود افزایش یا کاهش روند در سریهای
زمانی هیدرولوژیکی میتواند بهوسیله تغییر در عواملی نظیر:
بارش ،رواناب و دما (Xu et al. )2010؛ (Paul )2011
et al.؛ (Wang et al. )2012؛ (Almasri et al. )2008؛
(Tan et al. )2017؛ (Nalley et al.)2012؛ ()2015
 Araghi et al.و ( Rashid et al. )2015توصیف شود.

بررسی روند در سری زمانی هیدورلوژیکی میتواند در تفسیر
رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیکی و تغییرات محیطی در
مناطق مورد مطالعه کمک مؤثری داشته باشد .در مطالعات
قبلی ترکیب روش مانکندال و تبدیل موجک در پدیدههای
بارش و رواناب و دما مورد مطالعه قرار گرفته است .هدف از
این پژوهش مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی اردبیل
با روش ترکیبی منکندال و تبدیل موجک و همچنین

تعیین مهمترین دوره تناوب ،مسئول ایجاد روند در سری-
زمانی اصلی است.

 -2مواد و روش ها
در این پژوهش به بررسی روند تراز آب زیرزمینی در مقیاس
ماهانه در  15ایستگاه (پیزومتر) مجزا در حوضه دشت
اردبیل در طول دوره آماری  1367-1391پرداخته شد .برای
تعیین روند در این پژوهش از سه گام استفاده گردید .در
گام اول پیزومترها با استفاده از ابزار  SOMکالسبندی شده
و رفتار قسمتهای مختلف مشخص گردید بعد از کالس-
بندی پیزومترهای مرکزی برای هر کالس مشخص و روند
برای تکتک این پیزومترها با استفاده از آزمون مان-کندال
مطالعه شد .همچنین به منظور تعیین دوره زمانی تأثیرگذار
در ایجاد روند از روش ترکیبی تبدیل موجک-مانکندال
استفاده گردید.
 -1-2منطقه مورد پژوهش
منطقه مورد مطالعه ،دشت اردبیل است که در شمال غربی
ایران واقع شده است .این دشت بهطور تقریبی ،در عرض
جغرافیایی  38°03′تا  38°27′شمالی و طول جغرافیایی
 47° 55′تا  48° 20′شرقی واقع شده است .دشت اردبیل
مشرف بر ارتفاعات بخش غربی رشته کوه البرز (ارتفاعات
تالش) و در امتداد دامنه شرقی سبالن قرار دارد .مساحت آن
در حدود  990 km2میباشد .متوسط بارش ساالنه در
ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره زمانی 1350-1391
حدود  304 mmمیباشد .پربارانترین ماه سال اردیبهشت
و کمبارانترین آن مرداد است .میانگین دمای ساالنه ایستگاه
سینوپتیک اردبیل حدود  9 °Cاست و یکی از نواحی
سردسیر ایران محسوب میشود .شکل ( )1موقعیت
جغرافیایی دشت اردبیل و موقعیت ایستگاههای پیزومتریک
را نشان میدهد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت اردبیل و موقعیت ایستگاههای پیزومتری
Fig. 1 Geographical location of Ardabil Plain and the piezometer stations

 -2-2روش دستهبندی SOM

در مجموع از دادههای  49چاه در نگارش این مقاله بهره
گرفته شد .نقشه خودسازمانده بهعنوان ابزاری مؤثر برای
تبدیل روابط استاتیکی ،غیرخطی و پیچیده موجود در
دادههای چندبعدی به روابط هندسی ،ساده و با ابعاد کم
اجازه میدهد تعداد خوشهها با بازرسی دقیق مشخص شود

( .)Kohonen 1998با توجه به اینکه استفاده از
اطالعات  15ایستگاه پیزومتریک موجود در سطح
حوضه دشت اردبیل در قسمت مدلسازی میتواند
باعث بروز خطاهای محاسباتی زیادی گردد .بدین
منظور پیشپردازش مکانی با روش  SOMانجام شد.
در مرحله اول خوشه بندی ،مقادیر  15پیزومتر
منتخب به شبکه خوشهبندی  SOMدو بعدی برای
طبقهبندی پیزومترها به خوشههایی با الگوی مشابه،
استفاده شد .بهمنظور اعمال  SOMدو بعدی ،الیه
 Kohonenدر مرحله اول برای اندازه های مختلف (
 ،5×5 ،4×4 ،3×3mالی  )9×9آزمایش شد .بعد از
آزمون و خطا الیه  5×5 ،Kohonenبهعنوان  SOMدو
بعدی مناسب انتخاب شد .در مرحله بعدی ،بهمنظور
اطمینان از تعداد خوشههای انتخاب شده در مرحله

اول SOM ،یک بعدی برای طبقهبندی پیزومترها به
تعداد کالسهای تعیین شده در مرحله اول ()1×5
استفاده شد .در این مرحله ،تعداد نرونهای الیه
 Kohonenمساوی تعداد کالسهای تعیین شده در
مرحله اول میباشد .برای ارزیابی عملکرد خوشهبندی
با  ،SOMضریب سیلوهه برای اندازهگیری اعتبار
خوشهبندی مورد استفاده قرار گردید .از فاصله
اقلیدسی برای انتخاب پیزومتر مرکزی بهعنوان بهترین
نماینده الگوی آب زیرزمینی هر خوشه استفاده گردید.
 -3-2روش منکندال
آزمون منکندال ( )MK1معمولیترین روش شناخته شده
برای بررسی روند سریهای زمانی هیدرولوژیکی میباشد.
از نقاط قوت این روش میتوان به مناسببودن کاربرد آن
برای سریهای زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی
نمیکنند ،اشاره نمود .همچنین دارای محاسبات ساده
هستند و برای دادههای ناایستا و مفقوده حساس نبوده و
در مقابل آنها از خود انعطاف نشان میدهد .در این روش
دادههای آماری  Sبرای ماه gام و ایستگاه Kام طبق رابطه
( )1محاسبه شد (:)Panda et al. 2007
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𝑛
𝑆gk = ∑𝑛−1
𝑛 ≤ 𝑗 < 𝑖 ≤ 𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑗𝑔𝑘 − 𝑋𝑖𝑔𝑘 ), ∀1

()1

که در آن  nتعداد دادههای سری i ،و  jاندیس سالg ،
اندیس ماه k ،اندیس ایستگاه میباشد .و )𝜃(𝑛𝑔𝑠 تابع
عالمت بوده که بهصورت رابطه ( )2تعیین میشود:
()2

𝑖𝑓 𝜃 > 0
𝑖𝑓 𝜃 = 0
𝑖𝑓 𝜃 < 0

1
𝑠𝑔𝑛(𝜃) = { 0
−1

من و کندال نشان دادند که وقتی  𝑛 ≥ 10باشد ،آماره S
تقریباً بهطور نرمال توزیع شده و دارای میانگین صفر و
انحراف معیار رابطه ( )3است:
])𝟓[𝒏(𝒏−𝟏)(𝟐𝒏+𝟓)−∑ 𝒅(𝒅−𝟏)(𝟐𝒅+

= 𝒌) 𝒈𝒈𝝈(

()3
که در آن  dتعداد دستهها با دادههای مساوی برای سری
مشخصی از دادهها مانند دادههای موجود برای ماه معین
یک ایستگاه در سالهای مختلف برای متغیرهای مورد
بررسی میباشد 𝑆𝑔𝑘 .بهصورت رابطه ( )4نرمال شد)4( :
′
 𝑆gkآماره آزمون  Zاستاندارد شده
) = Sgk − sgn(Sgk
که دارای توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس
 1است و طبق رابطه ( )5بهدست آمد:
𝟖𝟏

()5

S′gk
1/2
k

) (σgg

= 𝑍gk

فرض صفر (عدم وجود روند در سطح معنیداری  )αبه
 −𝑍1−𝛼/2 < 𝑍𝑔𝑘 < 𝑍1+𝛼/2باشد،
شرطی که
پذیرفته میشد .مقادیر  αبه ترتیب برای متغیر تراز %5
انتخاب شد .اگر ضریب خود همبستگی مرتبه اول معنیدار
باشد ،با روش پیشسفیدکردن ( .)Kumar et al. 2009اثر
خود همبستگی از سری دادهها حذف میشد .برای اینکار
ابتدا سری دادههای جدید با توجّه به شیب خط روند،β ،
طبق رابطه ( )6محاسبه شد (.)Kumar et al. 2009
)𝑖 × 𝛽( 𝑋𝑖′ = 𝑋𝑖 −
()6
که در آن  βشیب خط روند i ،شمارنده سال میباشد .حال،
سری جدیدی بهشرح رابطه ( )7بهدست آمد:
′
′
′
𝑦𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑟1 ∗ 𝑋𝑖−1
()7
با افزودن مجدد جمله روند ،)𝛽 × 𝑖( ،به سری داده اخیر در
رابطه ( ،)7سری جدیدی بهصورت رابطه ( )8بهدست آمد:
)𝑖 × 𝛽( 𝑦𝑖 = 𝑦𝑖′ +
()8

سپس ،آماره  Zمانکندال برای سری جدید محاسبه شد.
 -4-2تبدیل موجک
عالوه بر الگوهای مکانی ،بعضی ویژگیهای زمانی در سری-
های زمانی تراز آب زیرزمینی وجود دارند که سبب
ناایستایی سریهای زمانی میشوند .برای کنترل این
ویژگیهای زمانی ،استفاده از دادههای پیشپردازششده از
نظر زمانی نظیر تبدیل موجک میتواند مفید باشد .تبدیل
موجک با مقیاس زمانی یک سیگنال زمانی پیوسته،x(t) ،
بهصورت رابطه ( )9تعریف میشود:
* t −b
− g ( a ) x(t ).dt
+

()9

1
= )T ( a , b
a

) g(tتابع موجک یا موجک مادر است .پارامتر  aفاکتور
بزرگنمایی و  bنشان دهنده تبدیل موقت تابع  gاست که
امکان مطالعه سیگنال در پیرامون  bرا میدهد.
دادههای تراز آب زیرزمینی در حوضهی دشت اردبیل که بر
اساس دادههای ماهانه در طول دوره آماری 1367-1391که
از پنج ایستگاه هیدرولوژیکی مجزا اخذ شده بود ،مورد
بررسی قرارگرفت .به منظور نشان دادن تغییرات سریهای
زمانی هیدرولوژیکی در مقیاسهای مختلف سریهای ماهانه
توسط تبدیل موجک در نرمافزار مطلب ( )MATLABدر 3
سطح تجزیه شدند.
ضرائب جزئی و تقریبی از تجزیه یک سیگنال بهوسیله
تبدیل موجک گسسته حاصل شدند .ضرائب تقریبی ()A
نشانگر ضرایب تبدیل موجک با وضوح درشت میباشند که
روندهای صاف و هموار را در سری نشان میدهند و D1,
 D2, D3ضرایب جزئی میباشند که اطالعات جزئی از روندها
در سریزمانی هیدرولوژیکی ارائه میدهند .انتخاب موجک
مادر مناسب نقش مهمی را در تبدیل موجک دارد .با توجه
به ساختار موجک مادر ) Daubechies-4 (db4و شباهت
سیگنال تراز آب زیرزمینی به آن ،موجک مادر  db4میتواند
ویژگیهای سیگنال را در برگیرد و بهعنوان موجک مادر
تجزیه کننده در این پژوهش انتخاب گردید ( Nourani et
 .)al. 2015در انتخاب درجه تجزیه نیز ،سریزمانی تراز آب
زیرزمینی در درجه  ،Lمنجر به  L+1زیرسری (یک زیرسری
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تقریبی 𝑎𝑃) (tو  Lزیرسرجزئی )) 𝑃𝑑𝑖 (t))i=1 ،2 ،... ،L
شد .درجه تجزیه  3بهعنوان درجه تجزیه بهینه مطابق رابطه
زیر در نظر گرفته شد (:)Nourani et al. 2015
L=log N
()10
که در آن  Lو  Nبه ترتیب درجه تجزیه و طول سری زمانی
میباشد .در این مطالعه با داشتن  L=2/5 ،N=298بهدست
میآید که درجه تجزیه  3در نظر گرفته شد.

 4میباشد که دلیل آن را می توان در پراکندگی زیاد
پیزومترها (بخصوص پیزومتر  P6نسبت به سایر پیزومترها)
جستجو کرد که باعث ناهمخوانی نتایج پیزومترها گردیده
است (شکل .)2
(الف)

 -3یافته ها و بحث
 -1-3نتایج خوشهبندی تراز آب زیرزمینی
بعد از آزمون و خطا الیه  ،Kohonenبا توجه به شکل (،)2
تفکیک پیزومترها به  5دسته واضح بوده ،بنابراین  SOMدو
بعدی 5× 5بهعنوان  SOMدوبعدی مناسب انتخاب گردید.
شکل (-2الف) نقشه  Hitsالیه خروجی شبکه 5×5 SOM
را نشان میدهد .نقشه  Hitsشمایی از الیه خروجی SOM
است که هر نرون آن تعداد ورودیهای داخل آن خوشه را
نشان میدهد .تعداد ورودیهای داخل هر خوشه بطور نسبی
توسط اندازه قطعه رنگی نیز نشان داده میشود .شکل (-2
ب) فاصله وزنهای همسایگی را که توسط  SOMبه دست
آمده ،نشان میدهد .شش ضلعیهای منظم نشان دهنده
نرونهای خروجی  SOMو شش ضلعیهای کشیده شده
بیانگر فاصله بین نرون هاست .رنگهای تیرهتر نمایانگر
فاصله بیشتر و رنگهای روشنتر نمایانگر فاصله کمتر است.
نتایج شکل ( 5 ،)2گروه طبقهبندی شده مقادیر تراز آب
زیرزمینی دشت اردبیل را نشان میدهد .نتایج خوشهبندی
پیزومترها به  5خوشه در جدول ( )1نشان داده شدهاند.
برای ارزیابی عملکرد خوشهبندی با  ،SOMضریب سیلوهه
برای اندازهگیری اعتبار خوشهبندی مورد استفاده قرار
گردید .مطابق مقادیر سیلوهه ارائهشده در جدول (،)1
پیزومترهای مرکزی دارای باالترین مقدار این ضریب
میباشند .در خوشههایی با دو پیزومتر ،پیزومتر با مقدار
ضریب سیلوهه باال بهعنوان پیزومتر مرکزی انتخاب شد.
نتایج به دست آمده ضریب سیلوهه نشان میدهد که
پیزومترهای کالس  5دارای بهترین میانگین و نیز بهترین
نزدیکی نتایج ضریب سیلوهه در بین تمامی خوشهها می-
باشد .پایینترین میانگین نیز مربوط به پیزومترهای کالس

(ب )

شکل  -2نتایج خوشهبندی  SOMدوبعدی برای متغیر تراز آب
زیرزمینی :الف -نقشه  SOM hitsو ب -فاصلهی وزنهای همسایگی
Fig. 2 2-Dimensional SOM clustering of GWL data:
(a) SOM hits, (b) SOM neighbor weight distance plan

 -2-3روش ترکیبی موجک و آزمون من –کندال
 -1-2-3روش نزدیکی آماره ی Z

در این قسمت نتایج بهدست آمده از اعمال آزمون من-
کندال بر روی ترکیبهای مختلف آورده میشود .پس از
تجزیه سری زمانی اصلی با استفاده از تبدیل موجک و به-
دست آوردن ترکیبهای گوناگون از زیرسریهای حاصل،
آزمون من -کندال مناسب جهت شناسایی روند به ترکیب-
های مختلف اعمال شد که نتایج حاصل در جدول ( )2نشان
داده شده است .نتایج ( MKآماری  )Zبرای پیزومترهای
مرکزی در جدول ( )2آورده شده است.
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جدول  -1نتایج خوشهبندی تراز آب زیرزمینی دشت اردبیل
Table 1 The results of Ardabil plain's groundwater level clustering
شماره کالس

پیزومترها

ضریب سیلوهه

پیزومتر مرکزی

کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 4
کالس 5

P2, P12
P1, P8, P11
P3, P5, P13, P15
P4, P6, P9, P10
P7, P14

0.72 _ 0.48
0.11 _ 0.6 _ 0.47
0.79 _0.76_0.88 _0.86
0.44 _0.63 _ -0.04 _ 0.66
0.96 _ 0.94

P12
P8
P5
P4
P7

جدول  -2نتایج روش ترکیبی  WT-MKآب زیرزمینی دشت اردبیل
Table 2 WT-MK test results of Ardabil plain's groundwater level
P12
Z_MK
-23.73
-25.59
0.1
-0.25
1.72

P8
Z_MK
-6.7
-10.27
-0.71
-1.36
-0.42

P7
Z_MK
-22.66
-25.35
-0.19
0.12
1.79

P5
Z_MK
-24.37
-25.6
-0.17
0.75
1.34

P4
Z_MK
-16.95
-24.46
-0.19
-0.019
0.31

*سری زمانی اصلی
A
D1
D2
D3

-24.03
-24.66
-24.71
-23.81
-24.24
-23.78

-5.75
-7.62
-7.64
-5.74
-7
-5.9

-23.7
-24.18
-23.68
-23.26
-23.21
-22.77

-24.79
-25.06
-24.87
-24.63
-24.64
-24.36

-19.96
-21.39
-18.97
-18.93
-17.97
-17.53

A+D1
A+D2
A+D3
A+D1+D2
A+D2+D3
A+D1+D3

مطابق نتایج جدول ( ،)2آماره  Zدر همه پیزومترهای
مرکزی منفی بوده و روند کاهشی در همه پیزومترهای
مرکزی دشت مشاهده میشود .بهویژه ،پیزومترهای خوشه
سوم که پیزومترهای مرکزی دشت را شامل میشود ،بهدلیل
برداشت بیرویه روند کاهشی بیشتری را تجربه کردند.
پیزومترهای خوشه دوم که پیزومترهای واقع در خروجی
دشت در بر میگیرد ،بهدلیل تغذیه دشت در قسمت
خروجی ،روند کاهشی کمتری را نشان میدهند .همچنین
در این جدول مشاهده میشود که ترکیباتی که مقادیر Z-
 MKآن ها به  Z-MKسری زمانی اصلی نزدیکتر است،
بهصورت پررنگ نمایش داده شدهاند .در مقیاس ماهانه از
بین ترکیبهای  ،A+Djترکیب  A+D1برای پیزومترهای
 P5و ( P12کالس  1و کالس  )3دارای نزدیکترین مقدار
 Z-MKبه  Z-MKسری زمانی اصلی میباشند ،بهصورت
پررنگ نمایش داده شدهاست .برای پیزومترهای  P4و  P7و
( P8کالسهای  4 ،2و  )5ترکیب  A+D3دارای نزدیکترین

زیرسریها

شماره سری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مقدار  Z-MKبه  Z-MKسری زمانی اصلی میباشند .در
بین کلیه ترکیبات در مقیاس ماهانه ترکیب ()A+D1+D3
نزدیکترین مقادیر  Z-MKرا به  Z-MKسری زمانی اصلی
مربوطه دارد.
جدول ( )3میزان همبستگی خطی سری زمانی اصلی
پیزومترهای مرکزی با ترکیب زیرسریها آن پیزومترها را
نشان میدهد .مطابق جدول ( )3در همه پیزومترهای
مرکزی ترکیب ( )A+D3دارای باالترین میزان همبستگی
خطی با سری زمانی اصلی پیزومترهای مرکزی میباشند ،که
بیانگر این است که زیرسری جزئی  D3به عبارت دیگر
تناوب  8ماهه بهعنوان زیرسری تاثیر گذار در تولید روند تراز
آب زیرزمینی دشت اردبیل معرفی میگردد .در تجزیه
سریهای تراز آب زیرزمینی مشاهده میشود ،فرکانس پایین
 D3مربوط به اجزای باالتر میباشد که نشاندهنده اجزا با
تغییرات آرام است.
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AP+D3

AP+D2

AP+D1

پیزومتر
مرکزی

0.962
0.997
0.993
0.966
0.995

0.824
0.995
0.977
0.943
0.992

0.818
0.995
0.977
0.921
0.992

P4
P5
P7
P8
P12

orginal data

1306.5
1306

AP+D2

1305.5
1305
1304.5

(GWL )m

جدول  -3نتایج میزان همبستگی خطی سری زمانی اصلی
پیزومترهای مرکزی با زیرسریها
Table 3 Linear autocorrelation functions of
central piezometers with sub-series

1307

1304
1303.5
1303
1
24
47
70
93
116
139
162
185
208
231
254
277

)Time (Month

 -2-2-3روش منکندال دنبالهای
در این روش (روش نمودار) برای هر کدام از پیزومترهای
مرکزی نمودار سری زمانی اصلی با تمامی ترکیب-

orginal data
AP+D3

های A+D1و  A+D2و A+D3رسم شد .ترکیبی که دارای
باالترین شباهت و نزدیکی با سری زمانی اصلی میباشد
بهعنوان زیرسری جزئی تأثیرگذار در روند تراز آب زیرزمینی
آن پیزومتر معرفی میگردد .نمودارهای حاصل از آزمون من
کندال دنبالهای که در مقیاس ماهانه برای ترکیب-
رسم شد ،نشان داد که در هر پنج پیزومتر مرکزی ،P5 ،P4
 P8 ،P7و  P12در مقیاسهای ماهانه تناوب ِ))D3
بهعنوان موثرین زیرسری جزئی در تولید روند تراز آب

1
26
51
76
101
126
151
176
201
226
251
276

های  A+D1و  A+D2و  A+D3و سریزمانی اصلی شده

(GWL )m

1308
1307.5
1307
1306.5
1306
1305.5
1305
1304.5
1304
1303.5
1303

)Time (month
شکل  -3نمودار آزمون من کندال دنباله ای برای مقیاس ماهانه در
پیزومتر P4

زیرزمینی در دشت اردبیل میباشد .بهعنوان نمونه نمودار

Fig. 3 Sequential MK graphs for the monthly scale at
piezometer P4

( )3آورده شده است.

در مطالعات روند تراز آب زیرزمینیDaneshvar et al. :
)Karami and ،Jahanbakhsh et al. (2010) ,(2011
) Bayati (2010و ) Azizi (2004که برروی دشتهای

ترکیب زیرسریها و سری زمانی اصلی پیزومتر  P4در شکل

1307

orginal data

1306.5
1306

AP+D1

1305
1304.5
1304
1303.5
1303
1
24
47
70
93
116
139
162
185
208
231
254
277

)Time (month

)GWL (m

1305.5

اردبیل ،سراب ،تبریز و قزوین با روشهای مختلف پارامتری
انجام دادند ،تنها مطالعه ) Daneshvar et al. (2011با
روش ناپارامتری مانکندال انجام گرفت که در تمام دشتها
روند نزولی مشابه نتایج این پژوهش گزارش گردید .در
پژوهشهای خارجی )Gibrilla et ،Panda et al.(2007
) al. (2018و ) Brocque et al. (2018از روش من کندال
برای مطالعات روند استفاده کردند که در هیچکدام
ازتحقیقات صورت گرفته از تبدیل موجک برای شناسایی
دوره زمانی تأثیرگذار استفاده نشده است.
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 ماهه و در8  تناوب کوتاه مدت5  و4 ،2  در خوشههای-2
 ماهه بهعنوان مهمترین2  تناوبهای3  و1 خوشههای
تناوبها در ایجاد روند منفی پیزومترهای دشت اردبیل
.کندال شناخته شدند-با روش نزدیکی آماره من
 در روشهای همبستگی خطی و مانکندال دنبالهای-3
 تناوب تأثیرگذار در روند تراز آب، ماهه8 تناوب مدت
.زیرزمینی دشت اردبیل بود
برای پیشنهاد برای کارهای آتی میتوان از سایر آزمونهای
Kmeans نا پارامتری و سایر روشهای خوشهبندی همچون
برای مطالعه روند در سریهای زمانی هیدرولوژیکی استفاده
.کرد
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Abstract
Study of changes in groundwater resources has great importance on planning and management of
sustainable water resources in any region. The goal of this study was trends and dominant period
investigation in groundwater level data at monthly timescales in fifteen piezometers of Ardabil
plain using non-parametric Mann–Kendall (MK), temporal pre-processing (discrete wavelet
transform) and spatial pre-processing (self-organizing map) methods. In first step, a SelfOrganizing-Map (SOM)-based clustering technique was used to identify spatially homogeneous
clusters of groundwater level (GWL) data. At second step, the wavelet transform (WT) was also
used to extract dynamic and multi-scale features of the non-stationary GWL for central
piezometers at 3 level. At last step, The MK test were applied to different combinations of DWT
after removing the effect of signiﬁcant lag-1 serial correlation to calculate COMPONENTS
responsible for trend of the time series. The results showed that negative trend is prevalent in the
case study; generally, wavelet-based detail at level 3 plus the approximations time series was
conceded as the dominant periodic component.
Keywords: Ardabil Plain; Dominant Period; Non-Parametric; Self-Organizing Map; Sub-Series.
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