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تحلیل روند تغییرات کیفیت آب حوزه آبخیز رودخانه تاالر با استفاده از روش ناپارامتری من-
کندال
زهرا سهرابیزاده،*1احسان شریفیمقدم ،2محمدعلی حکیمزاده

3

تاریخ دریافت 97/2/2 :تاریخ پذیرش97/9/10:

چکیده
یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی کیفیت آب رودخانه ها است ،زیرا عمده فعالیتهاای آبشناسای در
جهت تامین آب برای مصارف کشاورزی ،شرب و صنعت میباشد .شاخص کیفیت آب ،یکی از شاخصهای
پرکاربرد بهمنظور طبقهبندی کیفیت آبهای سطحی است .بنابراین هدف از انجام این پاووه

بررسای و

تحلیل تغیییرات درازمدت دادههای کیفیت رودخانه تاالر در حوزه آبخیز تاالر با اساتفاده از شااخصهاای
( SO4 ،Naو  )TDSو نیز روندیابی این شاخصها با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال میباشد .ساه
ایستگاه واقع در حوزه آبخیز تاالر که در بازه زمانی  1348الی  1392دارای آمار بودند ،انتخاب و آزمون بر
روی دادههای ساالنه و فصلی آنها اعمال گردید .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشاان دهناده وجاود
روند صعودی معنیدار در میزان  Naو  TDSساالنه و فصلی بوده ،ولی روند  SO4تنها بهصورت ساالنه و در
فصل بهار دارای روند صعودی معنیدار بوده و در سایر فصول روند صعودی غیرمعنیدار در سطح اطمینان
 95درصد داشته است .کیفیت نمونههای آب از نظر شاخصهای سدیم و سولفات مطابق نمودار شاولر در
حد مطلوب و برای شاخص  TDSدر حد مجاز میباشد .بهطور کلی میتوان علت آلودگی آب رودخانه تاالر
و روند صعودی و افزایشی شاخصهای مورد نظر را ناشی از افازای

دخالاتهاای انساانی و کااربریهاای

کشاورزی در اطراف رودخانه و نیز ورود فاضالبهای خانگی و صانعتی باه رودخاناه دانسات کاه موجاب
خواهد شد اکوسیستم رودخانه در معرض خطر و نابودی قرار گیرد.
واژههای کلیدی :کیفیت آب ،من-کندال ،رودخانه تاالرTDS ،

 - 1دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشگاه یزد ،ایران
 - 2دانشجوی دکترای مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور ،ایران
* نویسنده مسئولEmail: sohrabizahra@stu.yazd.ac.ir :

 - 3استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد ،ایران
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مقدمه

مدیریت مؤ ر رودخانههاا الزامای اسات زیارا آب

سیسااتمهااای رودخانااهای بااهعنااوان یکاای از

رودخانههاا باه عناوان مناابع آب داخلای بارای

حیاتیترین عناصر تشکیل دهندهی سطح زمین،

هدفهای مختلف به کار میروند ( .)29آگاهی از

از جنبههای گونااگون ماورد توجاه انساان قارار

کیفیت آب و روند تغییرات آن ،اهمیت زیادی در

داشته اند .در واقع آبی که در رودخانهها جریاان

برنامهریزیهای آینده و مدیریت مناساب مناابع

دارد بااهعنااوان یااو ااروت اصاالی در هاار ملاات

آب دارد ( .)14پووه هاای بسایاری در جهاان

آب در گساترش

باارای تحلیاال کیفیاات منااابع آب بااا روشهااای

آبادیها ،شهرها ،راههاای ارتبااطی و کشااورزی،

مختلفی انجام شده است ،که از آن جملاه مای-

رودخانهها از گذشته دارای اهمیت قابل تاوجهی

توان به بررسی کیفیت آب رودخانه ساانیا (،)32

بودهاند؛ به گونهای کاه از بادو سایر پیشارفت و

رودخانااه پورسااا

در ترکیااه ( )33و تشااخیص

توسعه اجتماعات بشری ،جایگاه خاود را در هار

الگوی عمومی کیفیت آب و مهمترین پارامترهای

مرحله از تمدن بشری نشان دادهاند (.)30

مؤ ر در تغییر کیفیت آب در دریاچه یوان یانا

یکی از موضوعاتی که در هیادرولوژی کااربردی

در تایوان ( )17اشاره کرد )2010( Bu et al., .با

بسیار مهم میباشد کیفیت آب رودخانهها اسات.

بررساای تغییاارات زمااانی و مکااانی کیفیاات آب

زیرا عماده فعالیات هاای آبشناسای در جهات

رودخانه جینشاو1در جناوب کاینلینا 2چاین

تامین آب برای مصارف کشااورزی و یاا شارب و

نشااان دادنااد کااه آلااودگی آب در درجااه اول از

صنعت میباشاد کاه هرکادام باه لحااظ کیفای

فاضالب داخلی و جاری شدن ضایعات کشاورزی

میبایست دارای ویوگیهای کیفای و معیارهاای

منتج میگردد )2013( Rosu et al., .با مطالعاه

مشخصی باشند و اگر تأمین چناان آبای مقادور

کیفیاات آب و اناادازهگیااری نیتریاات ،نیتاارات،

نباشد این فعالیتها بیا ار مایباشاد ( .)1رشاد

پتاسیم ،لیتیاوم ،کلسایم ،ساولفات شاهر مادیاز

نیازهااای غااذایی ،توسااعه

کشور رومانی دریافتند که پارامترهاای منیازیم،

کشاورزی و صنعت موجب شدهاند تا محدودیت-

نیترات ،نیتریت ،پتاسایم ،کلسایم و ساولفات از

محسوب شده و بهدلیال نقا

جمعیاات ،افاازای

هااای منااابع آب و کمبااود آن باای

از پاای

احساس شود .به عبارت دیگار داشاتن اطالعاات
واقعی و مناسب برای کنترل آلودگی و حفاظت و

حد مجاز تجاوز کردهاند و دلیل افزای

این مواد

را استفاده از کودهای شیمیایی حاوی این ماواد
1 Jinshui
2 Kinling
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بارای پاار هاای سابز دانساتهاناد Nadem .و

با مطالعاه پای یاابی و تحلیال روناد تغییارات

 )2014( Saeedدر پووهشاای در شااهر پاکسااتان

کیفیااات آب رودخاناااه اهااار باااا اساااتفاده از

پارامترهای کیفیت شیمیایی آب شامل نیتریات،

شاخص های سدیم ،سولفات و مواد جامد محلول

پتاسایم ،فساافات و  ....را بررساای کردنااد .نتااایج

در آب و بررسی تاأ یر احتماالی آن بار ساالمت

نشان داد که آب برای شارب مناساب باوده اماا

انسان دریافتند که هر سه شاخص روند افزایشی

برخی نقاط بهعلات آلاودگی میکروبیولاوژیکی و

داشتهاند و در صورت تداوم و تشدید ایان روناد

باکتریایی برای شارب مناساب نیسات و قبال از

منجر به آلودگی آب این رودخاناه شاده و بارای

مصرف باید ضدعفونی شود .آنها مهم ترین علت

مصرف انسان مضر خواهد بودYousefzadeh . .

آلودگی آب را تخلیه فاضالبهای شهر به موازات

 )2014( et al.,باه منظاور بررسای کیفیات آب

خطوط انتقال آب آشامیدنی و فاضاالب شاهری

رودخانه خرم رود خارمآبااد بار اسااس شااخص

بیان نمودهاند (.)26

کیفاای ویلکااوکم شااامل  ،pHدمااا ،کلساایم،

در ایران چندین مطالعه در این زمینه انجام شده

منیزیم ،سختی کل ،سدیم ،کال جامادات ،کال

است .که از جملاه مایتاوان باه بررسای کیفای

جامدات محلول ،کدورت ،هدایت ویوه آب ()EC

رودخانااه تاااالر قااا م شااهر براساااس شاااخص

ایساتگاه

و نسبت جذب سدیم ( )SARدر شا

ماااه از سااال  1391و

 )24( NSFWQIاشاره کرد ،که نتایج نشاان داد

انتخااابی بااه ماادت شا

که براساس این شاخص بهترین وضعیت مرباوط

پهنه بندی نتاایج حاصاله باا اساتفاده از ساامانه

به ایستگاه باالدسات در دوره پار آبای (کیفیات

اطالعات جغرافیایی ( )GISبیان نمودناد کاه باا

متوسط) و بدترین وضعیت مرباوط باه ایساتگاه

اسااتفاده از شاااخص ویلکااوکم جهاات مصااارف

پایین دست در دوره پرآبای (کیفیات باد) باوده

کشااااورزی براسااااس  ،ECآب رودخاناااه در دو

است و آب ایساتگاه باالدسات نسابت باه ساایر

کالس  C2و ( C3خطر شوری کام و متوساط) و

ایستگاهها مناسب تر بوده و باا حاداقل تصافیه و

براساس  SARدر کالس ( S1خطر قلیایی شادن

تنظیم  pHمی تواند به مصرف شارب برساد .اماا

کم) قرار گرفت .همچنین مهمترین عوامل ماو ر

برای مصارف شرب ،آب ایستگاه های دیگار بایاد

باار کیفیاات آب رودخانااه را وجااود ساان هااای

مورد تصفیه پیشرفته قرار گیارد تاا قابال قباول

کربناته و رسوبی در بستر رودخانه و منطقه مورد

برای شرب باشد)2014( Bayati Khatibi et al., .

مطالعه دانسته اناد  Sadoughو )2015( Azadi
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با بررسی تأ یر فصل و عوامل اکوژ ومورفولوژیاو

بنابراین هدف از این پاووه

بر کیفیت آب رودخانه الشتر نتیجه گرفتناد کاه

درازمدت دادههای کیفیت رودخانه تاالر در حوزه

تغییر فصال بار میازان آلاودگی بار پارامترهاای

آبخیز تاالر باه دلیال اهمیات ایان رودخاناه در

سدیم ،منیزیم ،نیتارات و نیتریات تاأ یر داشاته

تامین آب کشاورزی و پرورش ماهی و همچناین

است و در سایر پارامترها (ساختی ،بایکربناات،

تخلیه آالینده های متعدد باه آن ،باا اساتفاده از

سولفات ،کلر )TDS ،pH ،EC ،عدم تأ یر تغییار

شاخصهای ( )TDS ،4SO ،Naو نیز رونادیابی

فصل بر میزان آلودگی رودخاناه الشاتر را نشاان

این شاخصها با استفاده از آزماون آمااری مان-

داد )2016( Kavian et al., .تغییرپذیری مکانی

کندال 2می باشد.

کیفیت آب رودخانه هاراز از طریاق مقایساه باا

رودخانه تاالر در منطقه شمال رشاته کاوههاای

فیزیکاو-

البرز و در جنوب دریاای مازنادران ،در محادوده

شیمیایی همانناد کادورت ،کال ماواد محلاول،

جغرافیااایی اسااتان مازناادران و شهرسااتانهااای

هدایت اکتریکی ،اسیدیته ،سختی کل ،ساولفات،

سوادکوه ،قا م شهر و جویباار جریاان دارد .ایان

فلوراید ،آمونیا  ،سایلیم ،کلرایاد و منگناز در

رودخانه ،در درهی نسبتاً باریکی تا محل شیرگاه

جهت پایین دست را بررسی کردند .آنها گزارش

جریان یافته و رودخانهی کسیلیان در این محال

کردند که کیفیت آب رودخانه به شدت باه ناو

از سمت راسات باه آن وصال مایشاود .سا م

کاربریهای اراضی و سیمای سرزمینی که آن را

شاخههای فرعی توجی و تجون به آن میریزند و

فرا گرفته و حضور انسان بساتگی دارد .براسااس

پم از گذشتن از زیر پل ملاو کاال وارد جلگاه

نتااایج بااه دسات آمااده ،کیفیاات آب بااه ساامت

شده و در پایین دست محل عرب خیل به دریای

ایستگاههای پایین دست رودخانه ،بادتر شاده و

مازندران میریزد (.)31

استانداردهای جهانی از نظر پارامترهای

تحلیال تغیییارات

دارای بار آلودگی بیشتری میباشند .جمعبنادی
سوابق داللت بار اهمیات مطالعاه شااخصهاای
1

کیفیت آب رودخانه دارد .شااخص کیفیات آب،

یکی از شاخصهای پرکاربرد باه منظاور طبقاه-
بندی کیفیت آبهای سطحی است (.)27
)1 Water Quality Index (WQI

Man - Kendall

2
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ارزیابی کیفی آب این رودخانه به دلیال تخلیاه

عرض شمالی واقع شده و توسط رودخانه تاالر با

آالیندههای متعدد و نیز اساتفاده باه عناوان آب

امتداد شمالی-جنوبی زهک

میشود .مسااحت

آبیاری زماینهاای کشااورزی و پارورش مااهی

این حوزه آبخیاز کوهساتانی  210000هکتاار و

اطراف این رودخانه ضروری است.

میانگین بارندگی ساالنه  540میلیمتر با حداقل
و حداکثر دمای سااالنه آن باهترتیاب  7/7و 21

مواد و روشها

درجه سلسیوس میباشد ( .)22شکل  1موقعیت

موقعیت منطقه مورد مطالعه :

مکانی حاوزه آبخیاز تااالر را در جناوب دریاای

حوزه آبخیز تاالر در حد واساط  52درجاه و 35

مازندران نشان میدهد .مهمتارین کااربریهاای

دقیقه و  22انیه الی  53درجاه و  23دقیقاه و

اراضی در این منطقه شامل اراضی جنگلی ،مرتع،

 34انیه طول شرقی و  35درجه و  44دقیقاه و

کشاوری دیم و آبی و همچنین مناطق مساکونی

 23انیه الی  36درجاه و  19دقیقاه و  1انیاه

است (.)21

شکل  .1موقعیت مکانی حوزه آبخیز تاالر در استان مازندران

سایر مشخصات رودخانه مورد مطالعه در جادول
 1ارا ه شده است.
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جدول ( )1مشخصات رودخانه تاالر

در این پووه

ردیف

مشخصه

میزان

1

وسعت حوزه آبخیز

 2905/38کیلومترمربع

2

میانگین آبدهی ساالنه

 33/72متر مکعب بر انیه

3

طول شاخه اصلی رودخانه

 160کیلومتر

4

ارتفا متوسط

 1699متر

5

شیب متوسط حوزه

 32/54درصد

6

جهت جریان

جنوب شرقی-شمال غربی

7

تعداد ایستگاه های هیدرومتری

 11ایستگاه فعال

دادههای کیفی آب رودخانه تاالر

و ویوگی شیمیایی آنها در رابطه با مقادار ماواد
رها شده به آبها مطالعه شد .برررسیهاا نشاان
داد کااه کیفیاات آب رودخانااه تاااالر در طاای
سالهای اخیر دچار تغییر شده است .باه هماین
سبب ،جهت تعیین میزان تغییارات کیفیات آب
ایاان رودخانااه در مساایر جریااان (سااه ایسااتگاه
موجود در مسیر از قبیل شایرگاه ،کیااکال و پال
سفید) از دادههای دوره چهل و پنج سااله (باازه
 1348تا  )1392استفاده شاده اسات و در ایان
راستا از شاخصهای مهمای چاون میازان ماواد
جامااد محلااول در آب ( ،)TDS1ساادیم ( )Naو
سولفات ( ،)SO4به صورت ماهانه و ساالنه کاه از
نظر تهدید ساالمتی انساانی از اهمیات ویاوهای
برخوردار است ،به عنوان شاخصهای خاام بات
شده آماری استفاده شده است .در محایط نارم-
Total Dissolved Solids

1

افزارهااای  Excelو  Minitabدادههااا در دو بااازه
ساالنه و فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.
روشهای آماری متعاددی جهات تحلیال روناد
سریهای زمانی ارا ه شده که به دو دسته کلای
روشهای پارامتری و ناپارامتری ،قابال تقسایم-
بندی هساتند .روشهاای ناپاارامتری از کااربرد
نساابتاً وساایعتاار و چشاامگیرتااری نساابت بااه
روشهااای پااارامتری برخوردارنااد .برخاای سااری
دادهها به طاور کلای از توزیاع نرماال (بهنجاار)
پیروی نمایکنناد .در ایان صاورت مایتاوان از
آزمون رتبهای استفاده نمود .این قبیل آزمونهاا
زیاد بوده و هرکدام تواناییها و ضعفهای خاا
خود را دارند .یکی از این آزمونها من – کنادال
است .این آزمون نیاز به توزیع فراوانی نرماال یاا
خطاای بااودن رفتااار دادههااا نداشااته و در براباار
دادههایی که کشیدگی زیاد دارند و نیز دادههایی
که از رفتار خطای انحاراف چشامگیاری دارناد،
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معنیدار بودن آماره  tو آماره

بسیار قوی بوده و به منظور ارزشیابی روند بهکار

برای سنج

برده میشوند (.)35

بحرانی بودن  t0از رابطه  5استفاده میشود (:)2
)t0 = 0 ± tg √4N + 10/9N(N-1

مراحل اجرای این آزمون به قرار زیر است:

()5

 -1دادهها به ترتیب ردیاف مایشاوند و ترتیاب

 = tgمقدار بحرانی نمره نرمال یا اساتاندارد  Zباا

زمانی دادهها را  nدر نظر میگیریم (.)1

سطح احتمال آزمون است و با سطح احتمال 95

 -2دادهها رتبهبنادی مایشاوند کاه بارای ایان

درصااد براباار  1/96ماایباشااد .ایاان مقاادارT(t) ،

منظور از آماره ( Tنسبت رتبه  lبه رتبههاای ماا

معادل با  ±0/30مایشاود .باا توجاه باه مقادار

قبل) استفاده میشود.

بحرانی به دست آمده برای ) T(tحاالت مختلفی

 -3امید ریاضی  ،Eiواریانم  Viو شااخص مان-

بدین شرح مشاهده خواهد شد .اگر < T< -)T(t

کندال  Uiبراساس روابط زیر محاسبه مایشاوند

 +)T(tیا  +0/30< T <-0/30هیچ گونه روند مهمی

(:)8

در سریها مشاهده نمیشود و سریها تصاادفی

( )1

Ei = ni (ni-1)/4

هستند .همچنین اگر  T >)T(tیا  T>0/21باشد،

( )2

Vi = ni(ni-1)(2ni+5)/72

نشااان دهنااده رونااد منفاای در سااری-هااا و در

( )3

Ui = (Ʃti – Ei)/ √vi

صورتی که  T< )T(tیا  )T(t <+0/30باشد روناد

در روابط باال  niترتیب زمانی دادهها اسات .ایان

مثبت در سریها غالب خواهد شد (.)2

شاااخص دارای توزیااع نرمااال اساات ،لااذا باارای

برای شناسایی روندهای جز ی و کوتاه مدت،

شناسااایی معناایدار بااودن از جاادول منحناای

و نقاط شرو روند سریهای زمانی

استفاده میشود.

نقاط جه

از نمودار سری زمانی برحسب مقادیر  Uو 'U

برای بررسی تصادفی بودن دادهها از رابطه 4

استفاده خواهد شد .به منظور ترسیم نمودار

استفاده میشود (:)13

سری زمانی مقادیر متوالی ،آمارههای  Uو ' Uبا

( )4

)T =4P/N(N-1

 = Tآماره کندال
 = Pبرابر با مجمو تعداد رتبههای بزرگتر از
ردیف  niکه بعد از آن قرار میگیرد.
 = Nتعداد کل  Xiهای سری زمانی که در این
تحقیق  45ساله میباشد.

استفاده از آزمون من–کندال (رابطههای  3و )6
محاسبه میشوند .برای بررسی تغییرات باید
شاخص ' Uنیز محاسبه شود.
مراحل محاسبه ' Uبدین شرح است:
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 -1دادهها رتبهبنادی مایشاوند کاه بارای ایان
منظور از آماره '( Tنسبت رتبه  lبه رتبههاای ماا
قبل) استفاده میشود.
 -2امید ریاضی ' ،Eiواریانم ' Viو شاخص مان-
کندال ' Uiبراساس روابط زیر محاسبه میشوند:
()6

Ei' = [N – (ni-1)] (N – ni)/4

()7

Vi' = [N –(ni-1)](N –ni)[2(N –(ni-1))] +5/7

()8

'Ui' = -(Ʃti' – Ei')/ √vi

در روابط فوق  Nتعداد ساالهاای آمااری ماورد
استفاده است .محال تالقای شااخص  Uو ' Uباا
محاادودهی  95درصااد اطمینااان نشااان دهنااده
تغییرات سری زمانی بوده و رفتار  Uبعد از محل
تالقی وضعیت روند (کاهشی یا افزایشی) سری را
نشان می دهد .عادم تالقای دو شااخص ،معارف
عدم روند سری است (.)11
1

جدول شولر:

در این جادول براسااس ساه پاارامتر شایمیایی
سدیم ،سولفات و کل امالح محلاول ،آب از نظار
مصرف آشامیدنی به شا

گاروه شاامل خاوب،

قابل قبول ،نامناسب ،بد ،قابل شارب در شارایط
اضطراری و غیرقابل شارب تقسایم شاده اسات
(جدول .)2

Schoeller

1
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جدول ( )2طبقه بندی کیفیت آب به روش دیاگرام شولر ()5
درجه کیفیت آب

)TDS (mg/l

)Na(mg/l

)SO4 (mg/l

خوب

> 280

> 10

> 5

قابل قبول

281-500

10-15

5-10

نامناسب

501-1000

16-20

11-20

بد

1001-2000

21-25

21-25

قابل شرب در شرایط اضطراری

2001-3500

26-30

26-30

غیر قابل شرب

3501-4000

31-45

31-35

گاهی مارنهای سیلتی کوارتزدار ،گاهی تناوب-
بررسی ویژگی سازندها در محدوده مورد

های ماسه سن ها و سیلت سن های

مطالعه

میکروکنگلومرایی دارای گراولهای کوارتز مدور،

از جمله عوامل مؤ ر بر کیفیت آب رودخانه

گاهی سن

آهوهای ماسهای گراولدار و گاهی

سازندهایی است که در تماس با آب رودخانه

سن

میباشند .از نظر زونبندی ،ناحیه مورد مطالعه

واحدهای زمین پوشیده شده با گیاهان است و

مرکزی آن

در برگیرنده مخروط افکنهها و پادگانههای

قرار میگیرد .از نگاه زمینریختشناسی ،مرز

سیالبی ا رودخانهای و نیز آبرفتهای رودخانهای

شمالی البرز منطبق بر ت ه ماهورهای متشکل از

قدیمی و جوان ،دشتهای طغیانی آبرفتی می-

نهشتههای ترشیری و دشت ساحلی خزر است.

باشد .مجموعه این واحدها با ضخامت قابل

مطالعه نقشه زمینشناسی حاکی از وجود

توجهی از خا های آلی حاصل از تجزیه گیاهان

رخساره عمومی با تناوبهای کنگلومرا ،مارن

پوشیده شدهاند .با بررسی وضعیت عمومی

سیلت و گاهی میان الیههای ماسه

ژ ومورفولوژی محدوده مطالعاتی میتوان چنین

سن ها و سیلت سن ها میباشد ولی در تغییر

استنباط کرد که نق

اساسی در ایجاد عوارض

و تبدیلهای جانبی و عمودی رخسارههای ماسه

مختلف مورفولوژیو برعهده تفاوت جنم

سنگی و سیلت سن های آهکی گاهی سست،

لیتولوژیهای مختلف موجود در منطقه بوده

مارنها و مارنهای سیلتدار ،گاهی مارنهای

است که از جمله مهمترین آنها میتوان به

سفید و پو  ،گاهی مادستون و مارن رسی،

رخنمون واحدهای آهکی ،رخسارههای شیلی

در زون زمینشناسی البرز و بخ

قرمز رن

آهوهای ناز

الیه وجود دارند .همچنین
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سازند شمشو ،واحدهای مارنی کرتاسه و نئوژن

رودخانه تاالر به دلیل کاربری کشاورزی (آبی و

و کنگلومرا و ماسه سن ها و سیلت استونها

دیم) ،شرب ،صنعت و مسکونی از اهمیت و

اشاره کرد .الزم بذکر است با توجه به مقاومت

حساسیت ویوهای برخوردار است .تحلیل نتایج

باالی واحدهای آهکی از یو طرف و مقاومت کم

آزمای

کیفیت آب در ایستگاههای شیرگاه،

واحدهای شیلی و مارنی از طرف دیگر نوعی

کیاکال و پل سفید به شرح زیر است.

اختالف ارتفا شدید در منطقه ایجاد شده که

بررسی روند تغییرات شاخص سدیم ()Na

موجب تشکیل ارتفاعات بلند در محل ستیغ

بهمنظور بررسی و تحلیل روند شاخصهای

کوههای وسط محدوده مطالعاتی و بوجود آمدن

کیفیت آب در مقیاس زمانی ساالنه و ماهانه از

ت ه ماهورهای نسبتأ کم ارتفا در حاشیه شمالی

آماره آزمون من-کندال که از متداولترین

این ارتفاعات و در بخشهای دارای رخنمون

روشهای ناپارامتریو تحلیل روند سریهای

سن های با مقاومت کمتر گردیده است .مناطق

زمانی هیدرومتئورولوژی است ( )6استفاده شد.

کم شیب و ت ه ماهورهای واقع در منطقه و حتی

نتایج حاصل از اعمال آزمون آماره ( )Tو آماره

مناطق با شیب تند در این محدوده مورد

بحرانی  )T( tکندال بر روی دادههای ساالنه و

استفاده کشاورزی و دامداری قرار میگیرند

ماهانه شاخصهای مورد مطالعه در جدول ()3

(.)20

نشان داده شده است .نتایج جدول  3نشان می-
دهد که دادههای ساالنه و فصلی دارای روند

یافتهها و بحث

مثبت و افزایشی میباشند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب
در واقع تعیین کننده کیفیت آب است .در واقع
جدول ( )3نتایج آماره کندال ( )Tو آماره بحرانی  )T(tمیانگین  SO4 ،Naو  TDSساالنه و ماهانه و درصد شاخصها
ماهانه (فصلی)

عنصر

ساالنه

Na

+0/47

42/73

SO4

+0/22

20/00

+0/33

TDS

+0/41

37/27

+0/51

درصد

بهار

درصد

تابستان

درصد

پاییز

درصد

زمستان

درصد

+0/43

33/86

+0/38

35/85

+0/36

35/29

+0/37

34/58

25/98

+0/16

15/09

+0/19

18/63

+0/18

16/82

40/16

+0/52

49/06

+0/47

46/08

+0/52

48/60
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میانگین میزان سدیم محلول فصلی و

بی ترین روند ساالنه ( 42/73درصد) را در بین

پای

ساالنه در آب رودخانه تاالر در دوره  45ساله

سایر شاخصها سدیم به خود اختصا

داده و

نشان میدهد که این شاخص علیرغم روند

در فاصله اطمینان  95درصد تأیید میشود

صعودی که (جدول 3و شکل  )2دارد ،براساس

(جدول  3و  .)4مقدار سدیم از فصل بهار به

مقادیر جدول ( 2شولر) در محدوده خوب قرار

پاییز میزان روند مثبت آن کاسته شده و در

داشته و از این رو مقدار موجود در آب آن،

فصل زمستان میزان روند مثبت تا حدودی

موجب آلودگی و زیان به بدن انسان نمیگردد .از

بیشتر شده است .شکل  2آزمون نموداری من-

جمله مواردی که موجب آلودگی کیفیت آب می

کندال و تصویر نقاط عطف (جه ) و سالهای

گردد ،استفاده از مسیر رودخانهها برای انتقال

جه

مربوط به تغییرات ساالنه و ماهانه این

فاضالبهای شهری و صنعتی و زهآبهای مزار

شاخص را نشان میدهد.

کشاورزی و باغداری است ( .)15در واقع

الف) بهار

ب) تابستان

پ) پاییز

ت) زمستان
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ث) ساالنه
شکل ( )2تغییرات متوسط میزان سدیم محلول در آب در بازه فصول مختلف و به طور ساالنه

از بررساای رفتااار تغییاارات ساااالنه و فصاالی

میلاایگاارم در لیتاار در س اال  13448بااه 2/26

مؤلفاههااای  Uو ' Uمربااوط بااه شااخص ساادیم

میلیگرم در لیتر در سال  1392رسیده اسات و

محلول در آب چنین نتیجهگیری مایشاود کاه،

دارای رونااد افزایشاای معناایدار بااوده اساات.

معنیدار (به دلیل قطع

همچنین مطالعات فصلی نشان میدهد با وجاود

کردن یکادیگر دو نماودار در خاارز از محادوده

ایاان کااه میاازان ساادیم در همااه فصااول (بهااار،

 1±/96و در خالف جهت هم حرکت کاردن) باا

تابستان ،پاییز و زمساتان) دارای روناد افزایشای

حاکمیت روند مثبت بوده است .در واقع رفتار U

معنیدار بوده است ولی تغییرات در فصل پااییز،

پم از محل تالقی ( )11نشان دهناده وضاعیت

هم در ابتدای دوره مطالعاتی ( 2/02میلیگرم در

روند افزایشی این شاخص بوده است .هم چناین

لیتر) و هم در پایان این دوره ( 5/90میلایگارم

معنیداری آمارهها در سطح اطمینان  95درصاد

از سایر فصول بوده است .در واقاع

این شاخص دارای جه

در لیتر) بی

در غلظت سدیم میتواند ناشی از کاه

مورد آزمون قرار گرفت که نتاایج آن در جادول

افزای

( )4ارا ه شده است .نتایج این آزمون از دادههای

میاازان دب ای آب و افاازای

ساالنه و ماهانه شاخص سدیم نشان میدهد کاه

رودخانااه تاااالر در طاای مساایر خااود بااه دلیاال

روند صاعودی ( Zهاای بااالی  )+1/96در تماام

تأ یرپاذیری از عوامال مختلاف از جملاه پساااب

شاخصها مشاهده میشود.

مزار کشاورزی ،فاضالبهاای انساانی و دامای،

نتااایج روناادیابی آزمااون ماان کناادال در مااورد

فاضالب شهری از نظر کیفیات دچاار تغییراتای

شاخص سدیم نشاان مایدهاد کاه مقادار ایان

میگردد .فعالیاتهاای کشااورزی و اساتفاده از

شاخص در ایستگاه هاای ماورد مطالعاه از 1/70

کودهای شیمیایی میتواند به عنوان یاو منباع

تبخیاار باشااد (.)25
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مهم سبب افزای

غلظت کاتیون سدیم در منابع

آب شود ( .)18به طور تجربی مشاهده شده کاه
رواناب زمینهای کشاورزی ،مقدار زیاادی ماواد
مغذی و رسوب به همراه دارد ،این در حالی است
که روانابی که از جاده عبور میکند ،دارای سدیم
و سولفات بیشتری است ( .)30وجود روند مای-
تواند ناشای از تغییارات تادریجی طبیعای آب و
تأ یر سازندهای زمینشناسی که رودخاناه از آن
عبور میکند و یا ناشای از فعالیاتهاای انساانی
باشد .گرچند وجود سدیم برای بسیاری از اعمال
حیاتی ضاروری اسات و کمباود آن در انساان و
حیوانات موجب گرفتگی ماهیچهها میشود و در
تنظیم  pHمؤ ر اسات ،حاال باا روناد صاعودی
محسوسی که در منطقه وجاو دارد  ،تاداوم ایان
روند در آینده منجر به عوارض خطرنااکی چاون
بیماریهای قلبی-عروقی  ،سکته و آسایبهاای
قلبی و نیز افزای

فشار خون خواهد شد (.)5

بررسی روندد تغییدرات شداخص سدولفات
()SO4
در سازندهای مارنی و آهکی منطقه مورد مطالعه
به دلیل وجود الیاههاای گچای و ورود رساوبات
ناشی از ایان ساازندها باه رودخاناه تااالر باعا
افزای غلظت یون سولفات در آن مایگاردد.در
واقااع وجااود مااارنهااای گچاای و ژیا م ساابب
افزای غلظت یون ساولفات رودخاناههاای ایان

حوزه میگردد .یون ساولفات دارای بیشاترین و
کمترین روند صعودی به ترتیاب در فصالهاای
بهااار ( )25/98و تابسااتان ( )15/09بااوده اساات
(جاادول .)3همچنااین بااا توجااه بااه جاادول 3
کمترین روناد صاعودی معنایدار سااالنه بارای
متغیر سولفات است .میزان یون سولفات با توجه
به شکل ( )3از حداقل در فصل زمساتان (mg/l
 )1/94تا حداکثر در فصل تابستان ()3/10 mg/l
متغیر بوده است .آزماون مان کنادال حااکی از
وجود روند صعودی در شاخص سولفات ساالنه و
فصلی است .این شاخص دارای افزای معنایدار
از سال  1348تا سال  1392باوده اسات .تغییار
فصل بر روی این شاخص دارای ا ر معنایدار در
سطح  5درصاد باوده و تنهاا در فصال تابساتان
سطح معنایدار بیشاتر از  5درصاد باوده اسات
(جدول .)4رودخانهها مسایر طاوالنی را از میاان
شهرها ،روستاها و منااطق صانعتی و کشااورزی
طی میکنند و به انوا آالیندهها آلوده میشاوند
( .)16چون رودخانه تاالر از کاربریهای مختلاف
عبور میکند و این کاربریها درجات مختلفی از
خطر با توجه به مقدار و ویوگی پسابهاا ،بارای
رودخانه را دارند ( ،)9در معرض غلظت ساولفات
میباشد .روند افزایشی مقدار سولفات را میتوان
به دلیل تأ یر کاربریهای اراضی و ورود شااخه-
های فرعی آلوده به شاخه اصلی دانست ( .)15به
عبارت دیگر کاربری اراضی در حوزه ،دارای تأ یر
معنیداری بر روی کیفیت رواناب است ( .)23باا
این وجود عوامل متعددی مانند پوش زماین و
کاربریهای موجود ،شرایط آب و هوایی ،نزوالت
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جوی ،تراکم جمعیت ،تراکم دام ،سن شناسی و
خا شناسی حوزه و سایر متغیرهای محیطی بر
روی سالمت آبهاای ساطحی ا ار گذارناد (.)3
روند افزایشی سولفات میتواند برای انسان مضار
باشد .به عنوان مثال گاز سولفید هیدروژن بسیار
سمی است و موجاب سار درد ،خاواب آلاودگی،

بیحالی ،حالت تهو  ،تحریو چشمها و سیستم
تنفسی میگردد .سولفات مایتواناد باعا باروز
الیههای فلم مانند در لولههای آب شده و طعم
نامطلوب در آب ایجاد نماید و نهایتاً باعا باروز
اسهال در انساان و چهارپایاان اهلای شاود (.)3

الف) بهار

ب) تابستان

پ) پاییز

ت) زمستان

ث) ساالنه
شکل ( )3تغییرات متوسط میزان  SO4محلول در آب در بازه فصول مختلف و به طور ساالنه
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بررسی روند تغییرات شاخص مجموع امالح

که میتواند حاوی امالح حل شده کودها نیز
باشد باع

محلول ()TDS

افزای
در این پووه

به بررسی روند سریهای فصلی

میشود که امالح موجود در آنها
یافته که این امالح در حین نفوذ به

زمین در قشر باالیی خا

به جا گذاشته می-

و ساالنه شاخص  TDSپرداخته شد تا تغییرات

شوند ( .)17باال بودن مقادیر  TDSمیتواند

حاصل در روند از این شاخص مورد بررسی قرار

ناشی از وجود واحدهای آهکی در ناحیه باشد.

گیرد .تغییرات امالح محلول در طی سالهای

در تحقیقات اخیر  )2016( Joghatayi et al.,با

مورد مطالعه دارای روند افزایشی بوده است.

بررسی کیفیت آب زیرزمینی در دشت جغتای،

میزان تغییرات  TDSآب ورودی این رودخانه در

مشخص گردید که بیشترین میزان مواد محلول

طول فصول مختلف با توجه به جدول ( )3و

در آب مربوط به واحدهای آهکی و افیولیتی

شکل ( )4از حداقل  520میلیگرم در لیتر در

است .که این مطلب با توجه به وجود رخنمون

فصل زمستان تا حداکثر  638میلیگرم در لیتر

واحدهای آهکی در منطقه مورد مطالعه تایید

در فصل تابستان متغیر بوده است .حداکثر

می گردد.

 )2010( et al.,در سال

مطلوب  TDSدر آب آشامیدنی  500 mg/lدر

 ،1389به بررسی ا رات تغییر کاربری بر کیفیت

لیتر و حداکثر مجاز  2000 mg/lاست (.)1

آب رودخانههای حوزه آبخیز کرخه پرداختند.

نمونههای  TDSبا استاندارد  WHOمقایسه

نتایج آنها رشد شدید کاربری مسکونی در اغلب

شدند .این مقایسه نشان میدهد ،کیفیت نمونه-

زیرحوزهها را نمای

داده است که تأ یر معنی-

های آب از نظر  TDSدر حد مجاز میباشد.

داری برروی افت کیفیت آب به ویوه در افزای

افزای

و

 TDSداشته است .طبق پووه های انجام شده

میزان هدایت الکتریکی ( )ECآب

در حوزههای استان مازندران ،طی دو دهه اخیر

رودخانه گردد .آب در طبیعت همواره محتوی

تغییرات کاربری و به خصو

سطح

مواد معلق است و هیچ گاه به صورت خالص

مناطق مسکونی و صنعتی با سرعت بی تری

وجود ندارد ،اما ناخالصیهای آب تا جایی که از

همراه بوده است و استقرار نامناسب کاربریها

حد معینی تجاوز نکند مانع از مصرف آن نمی-

بی

قابل رؤیت است ( .)10این امر در

شود ( .)4تبخیر از آبهای برگشتی کشاورزی

نهایت منجر به تغییر در کیفیت جریان آب

کاه

و کاه

 TDSمیتواند موجب افزای

Salajegeh

از پی

افزای
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رودخانه میگردد .در پووهشی Mirzayi et al.,

رودخانههای استان دارند .این در حالی است که

( )2016با بررسی مدلسازی ارتباط کیفیت آب-

سنجههای کاربری/پوش

مسکونی و کشاورزی

های سطحی و سنجههای سیمای سرزمین ،به

منجر به افت کیفیت آب رودخانه شده بودند.

این نتایج دست یافتند که سنجههای

وجود مواد محلول در آب ممکن است موجب

بسزایی در

بروز رن  ،طعم و بوی نامطلوب شوند .همچنین

بهبود کیفیت آب ،از طریق تعدیل مقادیر

موجب کدورت و ایجاد رن

تیره در آب می-

فسفات ،اسیدیته و کل جامدات محلول در آب

شوند (.)5

کاربری/پوش

جنگل ،دارای نق

الف) بهار

ب) تابستان

پ) پاییز

ت) زمستان

ث) ساالنه
شکل ( )4تغییرات متوسط میزان  TDSمحلول در آب در بازه فصول مختلف و به طور ساالنه
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جدول ( )4نتایج آزمون روندیابی من-کندال در سطح اطمینان  95درصد (جهت روند )0 ،- ،+
عنصر
 Naساالنه
 Naبهار
 Naتابستان
 Naپاییز
 Naزمستان
 SO4ساالنه
 SO4بهار
 SO4تابستان
 SO4پاییز
 SO4زمستان
 TDSساالنه
 TDSبهار
 TDSتابستان
 TDSپاییز
 TDSزمستان

Z-value
4/50996
4/15750
3/64881
3/43360
3/60968
2/07386
0/99920
0/94180
0/96490
0/96080
3/95207
4/95965
5/03791
4/53901
5/05747

Trend
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

p-value
0/0000067
0/0000995
0/0000769
0/0006615
0/0003154
0/0384000
0/0016000
0/1164000
0/0702000
0/0784000
0/0000767
0/0000065
0/0000005
0/0000476
0/0000001

نتیجهگیری

رودخانه تهدید خواهد کرد .در واقع علت آلودگی

تحلیل و بررسی پارامترهای توصیف کیفیات آب

آب رودخانااه تاااالر و رونااد صاعودی و افزایشاای

رودخانه نشان داد که کیفیت آب از لحاظ شارب

شاخصهای مورد نظر را میتاوان باه علات ا ار

مناسب و در مقایسه با استاندارد  WHOکیفیات

افاازای

دخالااتهااای انسااانی و کاااربریهااای

نمونههای آب از نظر شاخصهای سدیم ،سولفات

کشااااورزی در اطاااراف رودخاناااه و نیاااز ورود

مطااابق نمااودار شااولر در حااد مطلااوب و باارای

فاضالبهای خانگی و صنعتی به رودخانه دانست

شاخص  TDSدر حد مجاز میباشد .به طور کلی

که موجب خواهاد شاد اکوسیساتم رودخاناه در

میتوان نتیجه گرفت کاه باا روناد ساریع رشاد

معاارض خطاار و نااابودی قاارار گیاارد .اقاادامات

جمعیت و به تبع آن گساترش مراکاز شاهری و

پیشنهادی به منظور کااه

آلاودگی آب تااالر

صاانعتی و نیااز کاااربری کشاااورزی در اطااراف

شامل کنترل شناخت تغییرات پارامترهای کیفی

رودخانه تاالر ،در صورتی که اقدام جدی صاورت

آب به عنوان گام نخست در برنامههای مادیریت

نگیرد آلودگی در مسیر رودخانه گسترش یافته و

منابع آب  ،تخلیه فاضالب تخلیه شده (صنعتی و

سااالمت انسااان و سااایر موجااودات را در طااول

آلودگی منابع سطحی ،اصالح

کشاورزی) ،کاه
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شیوه کشت با هادف صاحیح اساتفاده کاردن از
انوا کود و سموم ،ارزیابی آلودگی آب رودخانهها
برای تخصیص کاربری اراضی ،مادیریت  ،پاای
کیفیت پیشگیری از آلودگی و حفاظات از تناو
زیستی ،تدوین برنامههای منظم و مادون جهات
بررسی روند تغییرات شااخصهاای کیفیات آب
ماااااااااااااااااااایباشاااااااااااااااااااااد.
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