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چکیده
گسترش شهرنشینی و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در حاشیه رودخانه الشتر و بهدنبال آن تخلیه پسابها به منابع آب باعث آلودگی آب
بهوسیله آالینده های مختلف شده است .در این پژوهش به ارزیابی روند تغییرات بلندمدت کیفیت آب رودخانه الشتر بهصورت فصلی و ساالنه
پرداختهشد .برای انجام این پژوهش ،از دادههای ثبتشده کیفیت آب در ایستگاه هیدرومتری سراب صید علی واقع در خروجی حوضه رودخانه
الشتر از سال  1348تا  1397استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل 11 ،متغیر کیفی آب انتخاب شد .برای بررسی روند تغییرات از آزمون من-کندال
استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوی تغییرات پارامترها در مقیاسهای ساالنه و فصلی مشابه هم بوده است ،طوریکه غلظت پارامترهای ،HCO3
 pH ،Naو  SARکاهش و غلظت عناصر  Cl ،EC ،TDS ،TH ،Ca ،Mgو  SO4افزایش داشت .در دورهی ساالنه ،روند تغییرات تمامی
پارامترهای کیفی بهجز  Naدر سطح آماری  %99معنیدار بوده است .در فصول تابستان روندهای افزایشی شدیدتر و روندهای کاهشی مالیمتر
رخ داد؛ بهطوریکه شدیدترین افزایش غلظت در این فصل اتفاق افتاده است .این در حالی است که در فصل زمستان نتایج برخالف تابستان رخ
دادهاست .در فصل بهار نسبت به فصل پائیز در اغلب پارامترهای کیفی ،روندهای کاهشی بیشتر و افزایشی کمتر بوده است .دلیل این امر این
است که در این منطقه در فصل بهار ،ذوب برفهای زمستانه از ارتفاعات اتفاق می افتد و باعث افزایش جریانات سطحی و کاهش نسبی غلظتها
میشود.

واژههای کلیدی :الشتر؛ رودخانه؛ روند؛ کیفیت؛ من-کندال.
.
.
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 -1مقدمه
آب بعد از هوا مهمترین مادهی موردنیاز موجودات زنده
است و از منابع مهم محیطزیست بهشمار میآید که زندگی
و سالمت همهی موجودات زنده بدان بستگی دارد .در سه
دههی پایانی قرن بیستم نگرانیهایی در خصوص کیفیت
آب بهصورت گستردهای احساس شده است ،طوریکه در
حال حاضر اهمیت کیفیت آب بهاندازهی کمیت آن است.
آلودگی آب نهتنها کیفیت آب را تحت تأثیر قرار میدهد
بلکه سالمت انسان ،توسعهی اقتصادی و رفاه اجتماعی را
نیز تهدید میکند (.)Milovanovic 2007
شناخت کیفیت آالیندهها ،تعیین و بررسی تغییرات زمانی
و مکانی آالیندهها از مهمترین مؤلفههایی مطالعات کیفی
منابع آب میباشد ) .(Rahbari et al. 2006عمده منابع
آالینده آبهای سطحی شامل منابع نقطهای مانند زهکش-
های کشاورزی ،پسابهای شهری و صنعتی و منابع
گسترده مانند زهآبهای کشاورزی میباشند .با توجه به
اهمیت آب و اثراتی که آلودگی آن میتواند بر سالمت
انسان و بومسازگان طبیعی داشته باشد ،پایش کیفیت آب
از اهمیت بهسزایی برخوردار است ).)Nouri et al. 2007
در بین منابع آبهای سطحی ،رودخانهها به دلیل طول
زیاد و عبور از مناطق مختلف شهری و صنعتی از پتانسیل
بیشتری برای آلودگی برخوردار هستند .این موضوع در
مناطقی که شهرها و صنایع بزرگ در نزدیک رودخانهها
قرار داشته و رودخانه تأمینکننده اصلی نیازهای آبی می-
باشند ،بهمنظور حفظ سالمت عمومی ،بیشتر موردتوجه
قرارگرفته است.
یکی از مهمترین راهحلها جهت کاهش اثرات منفی
آلودگی ،اتخاذ تدابیر مدیریت مناسب جهت کنترل کیفی
آب و استعدادیابی برای استفادههای آتی ،بررسی تغییرات
مشخصههای کیفی منابع در طول زمان اهمیت مییابد.
بهمنظور تعیین روند تغییرات زمانی از روشهای مختلفی
استفاده میشود ).(Shrestha and kazama 2007
بهطورکلی این روشها را میتوان در سه دسته شامل
روشهای گرافیکی ،روشهای پارامتریک و روشهای
ناپارامتریک تقسیم کرد .یکی از متداولترین روشهای غیر
پارامتریک در تحلیل روند سریهای زمانی آزمون من-

کندال است Pasquini et al. 2006; Behmanesh et

( ،)al. 2016; Adeli et al.2018
افزون بر این ،آزمون مذکور توسط سازمان جهانی
هواشناسی برای تشخیص روند در سری دادههای محیطی
توصیهشده است ) .(Yue et al. 2006محققان زیادی در
پژوهشهای خود به بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب
پرداختهاند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
) Anderson et al. (2010با اشاره به ارتباط قوی بین
اکوهیدرولوژی و کیفیت بومشناسی رودخانهها ،تغییرات
کیفیت آب رودخانهی اسکاتلند را با استفاده از آزمون من-
کندال بررسی کرده که نتایج حاصل از تعیین مقدار روند،
ضمن تأکید بر پیچیدگی و گستردگی عوامل تأثیرگذار بر
متغیرهای کیفیت آب ،داللت بر تأثیر تغییر اقلیم بر
کیفیت آب رودخانهی اسکاتلند داشتMei et al. .
) (2014به ارزیابی روند و تغییرپذیری زمانی و مکانی
کیفیت آبهای سطحی بین روستا و شهر پرداختند ،نتایج
نشان داد که از بین متغیرهای بررسیشده ،روند تغییرات
متغیرهای نیترات و هدایت الکتریکی با استفاده از آزمون
من-کندال ،در طول دورهی آماری  11ساله از سال 2000
تا  2010کاهشی بوده و شاخصهای کیفیت آب
نشاندهندهی غلظت بیشتر آالیندهها در آب شهری
نسبت به حومهی شهر و روستا به دلیل تراکم جمعیت
بوده است.
) Boyacioglu and Boyacioglu (2008روند تغییرات
کلرید ،نیترات ،سدیم ،سولفات و مجموع مواد محلول را در
هفت ایستگاه در آبخیز تاهتالی ترکیه با استفاده از آزمون-
های نا پارامتری من-کندال و تخمینگر شیب-سن را مورد
بررسی قراردادند .نتایج بیانگر کاهش غلظت اکثر عناصر
مذکور ،در آب رودخانه بودKauffman and Belden .
) (2010کیفیت آب  30رودخانه آمریکا را در فاصله زمانی
سالهای  1970تا  2005میالدی تجزیهوتحلیل کردند.
آنها با استفاده از آزمون من-کندال فصلی به این نتیجه
رسیدند که کیفیت آب در  %69ایستگاهها ثابت باقیمانده
و یا بهبود پیداکرده است.
) Deilam et al. (2012به پژوهشی در مورد روند
تغییرات کیفی آب رودخانه گرگان رود با استفاده از آزمون
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من-کندال پرداختند .نتایج این تحقیق نشاندهندهی
روندهای معنادار مربوط به متغیرهای کیفی آب ساالنه به-
خصوص در قسمت شرقی حوضه بودZareGarazi et .
) al. (2011با بررسی روند تغییرات بلند مدت متغیرهای
کیفی آب رودخانه چهل چای در استان گلستان با آزمون
من-کندال نشان دادند که هفت پارامتر مورد بررسی دارای
روند افزایشی معنیداری میباشندSoleimani et al. .
) (2012در مطالعهای به بررسی روند متغیرهای شیمیایی
کیفیت آب رودخانه چمانجیر خرمآباد پرداختند .آنها در
مطالعه خود از آزمون نا پارامتری من-کندال بهره بردند و
نشان دادند که باوجود روند نزولی در متغیرهای اسیدیته
و دبی جریان سایر پارامترهای موردبررسی از قبیل هدایت
الکتریکی ،بیکربنات ،کلر ،کلسیم ،منیزیم و کل جامدات
محلول دارای روند صعودی و معنیدار در سطح اطمینان
 99%بودند که این تغییرات کاهش کیفیت آب و افزایش
مواد محلول را تأیید میکند.
) Dinpazhoh (2016تغییرات پارامترهای کیفی آب
تعدادی از رودخانههای استان آذربایجان شرقی را با
استفاده از آزمون من-کندال مورد بررسی قرارداد .بدین
منظور  10ایستگاه انتخاب و روند تغییرات  13پارامتر
کیفیت آب رودخانه تحلیل شد .شیب روند هر مؤلفه نیز
در دوره آماری با روش تخمین گر شیب سن محاسبه شد.
نتایج نشان داد که در ایستگاهها روند غلظت یونهای
مثبت و هدایت الکتریکی افزایشی میباشد .بررسی منابع
مختلف نشان میدهد که در رودخانههای مختلف وضعیت
پارامترهای کیفی با گذشت زمان دستخوش تغییرات
زیادی گردیده است .از اینرو هدف از انجام این پژوهش
بررسی تغییرات طوالنی مدت کیفیت رودخانه الشتر به-
صورت ساالنه و فصلی طی دوره آماری  50ساله است که
برای این منظور از آزمون من-کندال استفاده شد.

 -2مواد و روشها

ایستگاه سراب صیدعلی در خروجی حوضه واقعشده است.
شکل ( )1موقعیت حوضه سراب صیدعلی را در استان و
کشور نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز سراب صیدعلی
Fig. 1 Geographical location of the catchment area
of Sarab Seyed Ali

در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی تغییرات بلندمدت
کیفیت حوزه آبخیز الشتر ،از اطالعات  50سالهی (دورهی
زمانی  )1397-1348ایستگاه هیدرومتری سراب صیدعلی
که توسط سازمان آب منطقهای لرستان برداشتشده است،
استفاده شد .این اطالعات شامل کلسیم ( ،)Caمنیزیم
( ،)Mgسدیم ( ،)Naکلر ( ،)Clسولفات ( ،)SO4سختی
کل ( ،)TH1نسبت جذبی سدیم ( ،)SARهدایت
الکتریکی ( ،)EC2جامدات محلول کل ( ،)TDS3بی-
کربنات ( )HCO3و اسیدیته ( )pHمیباشد.

 -1-2منطقه موردمطالعه

 -2-2آزمون من-کندال

حوزه آبریز سراب صیدعلی در شهر الشتر واقع در شمال
استان لرستان قرار دارد .مختصات جغرافیایی این حوضه
 48° ′12طول شرقی و  33° 52′عرض شمالی میباشد و

آزمون من-کندال ( )Man-Kendallیکی از متداولترین
روشهای ناپارامتری تحلیل روند سریهای هیدرولوژیکی
و هواشناسی بهشمار میرود .این آزمون به دو روش :الف-

1

3

. Total Hardness
. Electrical Conductivity

2
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آزمون آماره  Zو ب -آزمون نموداری قابل انجام است.
مطالعات مختلف انجامشده با استفاده از این روش حاکی
از اهمیت و کاربرد فراوان آن در تحلیل روند سریهای
زمانی میباشد ).(Khalili and Bazrafshan 2004
آزمون من-کندال ابتدا توسط ( )Mann 1945ارائه و
سپس توسط ( )Kendall 1975توسعه یافت .کاربرد این
روش توسط سازمان جهانی هواشناسی توصیه گردید،
همچنین این روش برای آزمون فرض تصادفی بودن توالی
دادهها در مقابل روند استفاده میگردد (Hejam et al.
) .2008از نقاط قوت روش من–کندال میتوان به مناسب
بودن کاربرد آن برای سریهای زمانی که از توزیع خاصی
پیروی نمیکنند ،اشاره نمود .اثرپذیری ناچیز این روش از
مقادیر حدی که در برخی سریهای زمانی مشاهده می-
گردند نیز از دیگر مزایای استفاده از این روش است
).(Khalili and Bazrafshan 2004
در این روش آماره  Sبرای ماه  gام و ایستگاه  kام با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد:
∑𝑛−1
Sgk =∑𝑛−1
𝑖
(𝑗=𝑖+1 𝑠𝑔𝑛(Xjgk–Xigk),∀ ≤i˂j )1

که در آن  nتعداد دادههای سری میباشد و  sgnθتابع
عالمت و  θتفاضل دو مشاهده در هر یک از پارامترهای
موردبررسی در سالهای مختلف  iو  jبوده که بهصورت
رابطه ( )2تعریف میشود:
() 2

1 𝑓 𝜃>0
Sgn(𝜃) = { 0 𝑖𝑓 𝜃 = 0
−1 𝑖𝑓 𝜃 < 0

من و کندال نشان دادند که وقتی  n ≤ 10باشد ،آماره S

تقریباً بهطور نرمال توزیعشده و دارای میانگین صفر و
انحراف معیار بهصورت رابطه ( )3است:
()3

])[𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑𝑑(𝑑−1)(2𝑑+5
18

= (𝜎gg)k

که در آن  dتعداد دادههای یکسان در سری زمانی می-
باشد .در این روش  Sgkبهصورت رابطه ( )4نرمال میشود:
() 4

S´gk = Sgk – sgnSgk

سپس آماره آزمون یا  Zاستانداردشده که دارای توزیع
نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس  1است ،بهشرح
رابطه ( )5بهدست میآید:

() 5

𝑘𝑔 ´𝑆
1/2

) 𝑔𝑔𝜎(

= Zgk

که ،چنانچه مقدار  Zبزرگتر از  ±1/96باشد دادهها دارای
روند میباشند و فرض صفر رد میشود در غیر این صورت
فاقد روند است Z .آماره توزیع نرمال استاندارد میباشد و
در یک آزمون دو دامنه بسته به سطوح اعتماد مورد آزمون
میتواند مقادیر مختلفی به خود گیرد و Sپارامتر روش
من-کندال است که به نحوه محاسبه آن در باال اشاره
گردید .مقدار آماره  Zبرای سطوح اطمینان  95و %99
بهترتیب برابر با  1/96و  2/58در نظر گرفته میشود .برای
ترسیم گراف من-کندال دو دنبالهی  Uو ` Uدر برابر هم
ترسیم میشوند .دنبالهی  Uمقادیر سری زمانی پارامتر و
دنبالهی ` Uهمان مقادیر پارامتر در برابر ترتیب برعکس
زمان میباشند .برای تعیین روند و نقاط جهش (تغییر
ناگهانی در روند) U ،نسبت به محور  xو ` Uنسبت به محور
 yترسیم میگردند.

 -3یافتهها و بحث
جدول ( )1دربردارندهی اطالعات آمار توصیفی پارامترهای
موردبررسی میباشد که نشاندهندهی کمترین و بیش-
ترین مقدار ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی
برای همهی پارامترها میباشد .در حالت کلی اگر مقدار
چولگی و کشیدگی دادهها در دامنه ( +2تا  )-2قرار داشته
باشد ،دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند.
-1-3آمار توصیفی پارامترهای کیفی موردبررسی
بر اساس جدول ( ،)1تغییرات  pHقابل توجه بوده و از
 6/98تا  8/24متغیر میباشد .حداقل میزان  226 ،ECو
حداکثر آن  748/5 dS/mمیباشد معموالً طبق استاندار،
منابع آبی که  ECبیشتر از  4000 dS/mدارند ،برای
کشاورزی مضر بوده و باعث افزایش شوری خاک و تخریب
محصول میشود .معموالً گیاهان مقاوم به شوری آبهای
با  ECکمتر از  7000 dS/mرا تحمل میکنند .حداقل
مقدار  142 TDSو حداکثر مقدار آن  506/5 mg/lمی-
باشد .حداقل میزان یون  2/17 HCO3و حداکثر آن
 4/3 meq/lاست .تغییرات یون  SO4از حداقل 0/06تا
 1/38 meq/lمتغیر میباشد .حداقل یون  1/3 Caو
حداکثر آن  3/90 meq/lمیباشد .مقدار یون  Mgاز
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محاسبه میشود ) .(Alizadeh 2009حداقل مقدار  95و
حداکثر مقدار آن  247/5میباشد.

حداقل  0/57تا  2/25 meq/lمتغیر است .حداکثر میزان
1/25 Naو حداقل آن  0/05 meq/lمیباشد .حداقل
مقدار  0/03 SARو حداکثر آن  0/86میباشد .پارامتر TH
معموالً بهصورت مجموع غلظت یونهای  Caو Mg
برحسب  mg/lبه دست میآید .بنابراین ،اگر غلظت این
کاتیونها برحسب  mg/lباشد  THبرحسب رابطه ()6

TH =2/5×Ca2++4/1×Mg2+

()6

حداقل مقدار یون  0/2 Clو حداکثر آن  0/9 mg/lمی-
باشد.

جدول  -1آمار توصیفی پارامترهای کیفی موردبررسی
Table 1 Descriptive statistics qualitative parameters examined

کشیدگی

چولگی

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

پارامتر

1.4
1.28
0.91
-0.34
2.33
4.45
-0.78
0.05
20.9
14.28
-0.94

0.4
0.4
-1.01
-0.73
1.28
1.94
-0.52
0.66
3.76
2.83
-0.68

506.5
784.5
8.35
4.45
0.9
1.38
3.9
2.25
1.35
0.86
247.5

142
226
6.89
1.25
0.19
0.06
1.3
0.57
0.05
0.03
95

70.3
109.4
0.32
0.79
0.14
0.25
0.67
0.39
0.19
0.13
46.24

260.6
411.8
7.79
3.37
0.40
0.39
2.7
1.15
0.27
0.2
192.7

)TDS(meq/l
)EC(dS/m
pH
)HCO3(meq/l
)Cl(meq/l
)SO4(meq/l
)Ca(meq/l
)Mg(meq/l
)Na(meq/l
SAR
)TH(mg/l

 -3-3بررسی روند تغییرات ساالنه کیفیت
بهمنظور بررسی روند تغییرات سری زمانی پارامترهای
کیفی رودخانه از تحلیل ناپارامتریک من-کندال استفاده
شد .جدول ( )2نشاندهندهی مقدار آمارهی من-کندال
برای سری زمانی ساالنه و فصلی پارامترهای کیفی
موردبررسی میباشد .با توجه به نتایج این تحلیل ،مشخص
شد که روند تغییرات پارامترهای ،SO4 ،Cl ،EC ،TDS
 ،TH ،Caو  Mgدر بازه زمانی  1348تا  1396بهدلیل

دارا بودن آمارهی من-کندال ( )Zمثبت ،دارای روندی
افزایشی بودهاند که این روند افزایشی در سطح اطمینان
 )Z>2.57( 99%معنیدار بوده است .در طرف مقابل ،چون
آمارهی  Zپارامترهای  SAR ،Na ،HCO3و  pHمنفی بوده
است ،لذا روند تغییرات آنها بهصورت کاهشی میباشد که
روند کاهشی  Naمعنیدار نبوده لیکن روند کاهش
 SAR ،HCO3و  pHدر سطح اطمینان  %99معنیدار
است.

جدول  -2مقدار آمارهی من-کندال ساالنه و فصلی پارامترهای کیفی
Mg

TDS

Table 2 Quantitative Man-Kendall Statistics of Qualitative Parameters
TH
SAR
Na
Ca
SO4
Cl
HCO3
pH
EC

پارامتر

3.84

5.19

5.05

-2.76

-4.01

3.76

3.01

3.50

-1.07

-4.19

4.75

ساالنه

3.28

4.68

3.25

-1.84

-4.87

2.56

2.46

3.81

-1.85

-1.08

2.01

بهار

4.69

5.28

4.94

-0.05

-2.56

3.44

3.17

4.16

-1.08

-0.99

3.86

تابستان

3.47

4.73

3.95

-1.04

-3.75

1.60

1.67

3.9

-1.85

-0.88

3.90

پائیز

2.72

4.2

3.13

-1.17

-3.92

1.22

1.32

2.36

-2.74

-3.9

2.36

زمستان

) ZareGarazi et al. (2011در بررسی روند متغیرهای
کیفی رودخانه چهل چای دریافتند که طی  4دهه ،روند
 SO4 ،EC ،TDS ،Cl ،K ،Naو  SARافزایشی بوده و

روند  Caکاهشی بوده که از نظر روند  SAR ،Caو  Naبا
نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد .ولی از نظر سایر
پارامترها با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .از بین این
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پارامترها ،قویترین روند افزایشی مربوط به  TDSو قوی-
ترین روند کاهشی مربوط به  SARمیباشد .شکل (،)2
نمودار من-کندال مربوط به دو پارامتر  TDSو  SARرا
نشان میدهد .بر اساس این نمودار روند  TDSافزایشی و
روند  SARکاهشی بوده است .در روند  SARدر سال
 1352و  1354دو جهش با حاکمیت به ترتیب افزایشی و

کاهشی دیده میشود .در حالیکه در روند تغییرات TDS

در سال  1360جهشی با بهصورت افزایشی رخداده است.
شکل ( )3نشان دهنده نمودار من-کندال پارامترهای
 TDSو  HCO3میباشد .با توجه به این نمودارها ،در روند
 TDSدر سالهای  1355و  1361جهشهای افزایشی و
در سال  1356جهشی بهصورت کاهشی رخداده است.

Ui-50
U'i-50

SAR

6
4
2
0
-2
-4
-6
)time (year

Ui-50

)time (year

)TDS (mg/lit

U'i-50

8
6
4
2
0
-2
-4

شکل  -2نمودار من-کندال پارامترهای  TDSو  SARدر دورهی  50ساله
Fig. 2 Man-Kendall diagrams for TDS and SAR parameters in the 50-year period

 -3-3بررسی روند تغییرات فصلی کیفیت

روند بقیه پارامترها معنیدار نبوده است .در بین همهی
پارامترها ،قویترین روند مثبت مربوط به  TDSو قوی-
ترین روند منفی مربوط به  HCO3میباشد (شکل .)3

برای بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفی رودخانه الشتر
بهصورت فصلی ،میانگین ماههای هر فصل برای هر سال
گرفته شد و سپس مورد آزمون من-کندال قرار گرفت.

 -2-3-3روند تغییرات تابستانه

 -1-3-3بررسی روند تغییرات بهاره

جدول ( )2نشاندهندهی آماره  zتابستانه پارامترهای

جدول ( )2دربردارندهی آمارهی من-کندال پارامترهای
کیفی رودخانه الشتر در فصل بهار طی  50سال گذشته

کیفی رودخانه الشتر میباشد .طبق این جدول ،الگوی
تغییرات پارامترهای کیفی همانند فصل بهار میباشد با این

میباشد .بر اساس این جدول روند  SAR ،pH ،HCO3و

تفاوت که روند افزایشی پارامترها ،شدیدتر و روند کاهشی

 Naبهصورت کاهشی بوده که روند منفی  HCO3در سطح
 99%معنیدار بوده است .در مقابل روند سایر پارامترها
افزایشی بوده که روند  TDS ،Ca ،Mgو  ECدر سطح
 99%و روند  SO4 ،Clو  THدر سطح  %95معنیدار است.

آنها مالیمتر رخداده است .دلیل این امر این است که در
تابستان این منطقه نزوالت جوی وجود نداشته و کاهش
دبی را در پی دارد و از طرفی فعالیت کشاورزی افزایشیافته
و از مواد شیمیایی و کودها بیشتر استفاده میشود.
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شکل  -3نمودار من-کندال بهاره پارامترهای  TDSو  HCO3در دورهی  50ساله
Fig. 3 Spring Man-Kendall chart of TDS and HCO3 parameters in the 50-year period

) ZareGarazi et al. (2011نیز در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند .روند افزایشی ،EC ،TDS ،TH ،Ca ،Mg
 Clو  SO4در سطح  %99و روند کاهشی  HCO3در سطح
 95معنیدار است .همچون فصل بهار ،شدیدترین روند
افزایشی و کاهشی به ترتیب مربوط به  TDSو HCO3
میباشد .با توجه به گراف من-کندال  TDSو HCO3
(شکل  ،)4جهشی افزایشی در سال  1356در روند HCO3
و در سال  1360در روند  TDSمشاهده میشود.
 -3-3-3روند تغییرات پائیزه

جدول ( )2مقادیر آماره من-کندال مشخصات کیفی
رودخانه الشتر برای فصل پائیز را نشان میدهد .در فصل
پائیز نسبت به فصل بهار در اغلب پارامترهای کیفی،
روندهای کاهشی کمتر و افزایشی بیشتر بوده است .دلیل
این امر این است که در این منطقه در فصل بهار ،ذوب
برفهای زمستانه از ارتفاعات اتفاق میافتد و باعث افزایش
جریانات سطحی و کاهش نسبی غلظتها میشود.
 Nazarian and FaridGiglo (2015).نیز در پژوهش

خود به ارتباط بین میزان جریان و غلظت پارامترها
اشارهکردهاند و بیان داشتند افزایش دبی در فصول با
نزوالت جوی بیشتر ،باعث کاهش غلظت پارامترها می-
شوند .بر اساس این نتایج نیز روند Na ،pH ،HCO3 ،و
 SARمنفی بوده که کاهش  Na ،pHو  SARمعنیدار
نیست ،ولی  HCO3در سطح  %99معنیدار میباشد .این
در حالی است که غلظت ،Cl ،EC ،TDS ،TH ،Ca ،Mg
و  SO4دچار افزایش شده است که افزایش ،TH ،Ca ،Mg
 TDSو  ECدر سطح  99%معنیدار است؛ مانند فصول
گذشته شدیدترین روند افزایشی و کاهشی بهترتیب مربوط
به  TDSو  HCO3میباشد .گراف من-کندال پارامترهای
 TDSو ( HCO3شکل  )5نشان میدهد که در سال
 1358و  1368جهشهایی بهصورت کاهشی و در سال-
های  1366و  1394جهشهای افزایشی در روند HCO3
و همچنین در سال  1354جهشی کاهشی و در سال
 1355جهشی افزایشی در روند  TDSرخداده است.
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 ساله50  در دورهیHCO3  وTDS کندال تابستانه پارامترهای- نمودار من-4 شکل
Fig. 4 Summer Man-Kendall charts of TDS and HCO3 parameters in the 50-year period

2

Ui-50

U'i-50

HCO3 (meq/lit)

1
0
-1
-2
-3
-4

8
TDS (mg/lit)

6

time (year)

Ui-50
U'i-50

4

2
0
-2
-4

time (year)

 ساله50  در دورهیHCO3  وTDS کندال پائیزه پارامترهای- نمودار من-5 شکل
Fig. 5 Autumn Man-Kendall charts of the TDS and HCO3 parameters in the 50-year period
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 -4-3-3روند تغییرات زمستانه

جدول ( )2دربردارنده مقادیر  zپارامترهای کیفی در فصل
زم ستان میبا شد .در این ف صل نیز روند SAR ،PH ،Na
و  HCO3کاهشیییی بوده که این کاهش در سیییطح %99
معنیدار شییده و در این فصییل نسییبت به فصییل پیش،
روندهای کاهشییی شییدیدتر و روندهای افزایشییی مالیمتر
بوده ا ست .دلیل این امر ،زم ستانهای پربرف و باران این
منطقه و زیاد بودن جریانات سیییطحی میباشییید .در این

ف صل مانند سایر ف صلها قویترین روند مثبت مربوط به
 TDSو قویترین رونیید منفی مربوط بییه  HCO3بوده
اسییت .گراف من-کندال شییکل ( )6نشییان میدهد که در
سیییال  1352و  1393جهش افزایشیییی و در سیییالهای
 1358و  1368جهش کاهشیییی در روند  HCO3رخداده
است .در گراف مربوط به  TDSجهشی بهصورت افزایشی
در سییال  1353و جهش کاهشییی در سییالهای  1355و
 1358مشاهده میشود (شکل .)6
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8
Ui-50

4
2
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U'i-50

6
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)time (year

شکل  -6نمودار من-کندال زمستانه پارامترهای  TDSو  HCO3در دورهی  50ساله
Fig. 6 Winter Man-Kendall diagram of TDS and HCO3 parameters in the 50-year period

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه ،روند تغییرات پارامترهای کیفی حوضه
آبریز سراب صیدعلی بهصورت فصلی و ساالنه موردبررسی
قرار گرفت .برای این منظور از آزمون من-کندال استفاده
شد .نتایج آزمون بیانگر افت کیفیت رودخانه الشتر طی 5
دههی گذشته بوده است .بررسیها نشان داد که الگوی
تغییرات پارامترها در مقیاسهای ساالنه و فصلی مشابه هم
بوده است.
 -1غلظت پارامترهای  pH ،Na ،HCO3و  SARدچار
کاهش و غلظت  Cl ،EC،TDS ،TH ،Ca ،Mgو SO4
افزایش یافته است.

-2در دورهی ساالنه ،روند تغییرات تمامی پارامترهای
کیفی بهجز  Naدر سطح آماری  %99معنیدار بوده است.
-3روند تغییرات در فصلهای مختلف نشان داد که فصول
گرمتر سال ،روندهای افزایشی شدیدتر و روندهای کاهشی
مالیمتر رخداده بود.
 -4شدیدترین افزایش در فصل تابستان اتفاق افتاده است.
در طرف مقابل در فصل زمستان غلظتها کاهش بیشتری
یافته است.
با توجه به دستنخورده بودن منطقه مطالعاتی و نیاز به
مطالعات بیشتر در این زمینه ،پیشنهاد می شود از روشها
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و الگوریتمهای جدید و هوشمند برای بررسی روند کیفیت
.رودخانه الشتر استفاده شود
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Abstract
The expansion of urbanization along with industrial and agricultural activities on the banks of the Alshar
River and subsequent discharge of wastewater into water sources have caused water contamination by
various pollutants. In this study, seasonal and annual changes in the long-term water quality changes in the
Alshar River were evaluated. For this purpose, water quality data used were recorded at the Sarab Sayyed
Ali hydrometric station located at the outlet of the Alshar River from 1970 to 2018. For analysis, 11 water
quality variables were selected. Man-Kendall test was used to examine the trend of changes. The results
showed that the patterns were similar for changes in parameters at both annual and seasonal scales, with
decreasing concentrations of HCO3, Na, pH and SAR and increasing concentrations of Mg, Ca, TH, TDS,
EC, Cl, and SO4. In the annual period, the trend of change of all qualitative parameters except Na was
statistically significant at 99% level. During the summer seasons, there were more intense upward and
slower downward trends, with the strongest increase in concentration during this season. However, in the
winter, the results were in contrary with the summer. In most of the qualitative parameters, the decreasing
and increasing trends were higher in spring than in autumn. The reason for this could be attributed to the
fact that winter snow melting from the altitudes occurs in the spring, causing increased surface currents and
a relative decrease in concentrations.
Keywords: Aleshtar; Man-Kendall; Quality; River; Trend.
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