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چکیده 
ییکنندگان نهـا افتیدرمنابع آبرایز. باشدیآن متیفیکژهیو به وتیمستلزم شناخت کمیعیبرداري از منابع آب طببهره

اطالعات ارزشمندي را جهت ادراك تـأثیر  شناسایی روند، همچنین .هستندیهاي مختلف انسانتیبه دست آمده از فعالیآلودگ
متغیـر  9هاي ثبت شده در پژوهش حاضر از داده.آوردفراهم میکنش این عوامل در سطح آبخیزعوامل اقلیمی و انسانی و برهم

تجـن از حوضه آبریز رودخانـه  چشمهسلیمان تنگه، کردخیل، ریگدر ایستگاه هیدرومتري ) 1385-1350(سال 35کیفی طی 
در مقیـاس  کندال نشـان داده اسـت کـه    -نتایج تعیین روند با استفاده از آزمون ناپارامتریک من. استان مازندران استفاده شددر 

کردخیل رونـد  براي رودخانه % 95در سطح و چشمهسلیمان تنگه و ریگبراي هر دو رودخانه % 99در سطح pHساالنه، مقادیر 
در .بـراي کردخیـل رونـد نزولـی داشـته اسـت      Caبراي ریگ چشمه روند صعودي و مقـادیر  SARصعودي داشته و نیز مقادیر 
.اندبه ترتیب داراي روند صعودي و نزولی بوده% 95در سطح Caو Hco3چشمه مقادیر مقیاس ماهانه تنها در ریگ

SAR،کندال، منتجنآبخیز، رودخانه، اقلیم: واژه هاي کلیدي 

مقدمه 
هاي گسترده انسان در محیط زیست توجه زیادي به مدیریت پایدار منابع آب در سطح تغییرات اقلیمی و دخالتدر پی بروز 

هاي کشاورزي، تغییر کاربري اراضی و عدم آبهاي صنعتی و شهري و زهورود پساب). 2003میبک،(جهان معطوف شده است
). 1387ابطحی و نجفی،(باشندها میرودخانهآب کیفی مدیریت صحیح عوامل آالینده از جمله عوامل مؤثر در وضعیت 

- گرفتن آن در مدیریت منابع آب و همچنین ارزیابی سالمت حوضههایی است که ضرورت در نظرمؤلفهخصوصیات کیفی آب از
رت مورد اما در کشور ایران به ند.)2006خادم و کالوراچی، (است هاي آبخیز و اعمال تغییرات مدیریتی کامًال ثابت شده

ها جهت پی بردن به تشخیص روند بلند مدت کیفیت آب رودخانه). 1391گاریزي و همکاران، (شود میعنایت قرار گرفته 
شناسایی روند همچنین اطالعات . بینی آینده از اهمیت بسزایی برخوردار استتغییرات به وقوع پیوسته در گذشته و پیش

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



به زبان آماري . آوردمی و انسانی و بر هم کنش این عوامل در سطح آبخیز فراهم میارزشمندي را جهت درك تأثیر عوامل اقلی
هاي مشاهداتی یک متغیر تصادفی، فارغ از تغییرات تجزیه و تحلیل روند به منظور تشخیص این مطلب است که سري داده

مالی آن با زمان تغییر نیافته باشدتصادفی و محدود، در طول زمان در حال کاهش یا افزایش بوده و یا اینکه توزیع احت
هاي روش: اند که به سه دسته کلیهاي زمانی ارائه شدههاي متعددي جهت بررسی سريتاکنون روش). 1987روزنکرانتز، (

اولین گام در انتخاب روش تجزیه و تحلیل، توجه . شوندهاي ناپارامتري تقسیم میهاي آماري پارامتري و روشگرافیکی، روش
هاي پرت، توزیع غیر نرمال اغلب با چولگی مثبت، تغییرات فصلی، خود هاي ثبت نشده، دادهوجود داده. هاستماهیت دادهبه 

ها مانند دبی جریان، دما، بارش و هدایت هیدرولیکی از همبستگی مثبت و وابستگی زیاد مقادیر کیفیت آب به سایر متغیر
ي کیفیت آب است که باید در انتخاب روش مناسب تحلیل روند مورد بررسی هاجمله مهمترین خصوصیات سري زمانی داده

روند تغییرات کلرید، نیترات، سدیم، سولفات و مجموع مواد محلول را ) 2008(بویاسیگو).  2002هلسل و هیرش،(قرار گیرد
مورد بررسی قرار جسنگر شیبخمینکندال و ت-در هفت ایستگاه در آبخیز تاهتالی ترکیه با استفاده از آزمون ناپارامتري من

، به تعیین تیپ )2009(گلجان و همکاران. نتایج نشان دهنده کاهش غلظت اکثر عناصر مذکور، در آب رودخانه بوده است. داد
دست بدین منظور نمونه برداري به صورت فصلی از سه ایستگاه باالدست، میان. هاي شهرستان نور پرداختندکیفی آب رودخانه

هاي ماهه انجام شد و سپس با آنالیز داده6در یک بازه زمانی ) رودرود، گلندرود و سبزهالویج(پایین دست سه رودخانهو 
آبی از نوع هاي پرآبی و کمگیري شده و بر اساس دیاگرام پایپر به این نتیجه رسیدند که آب هر سه رودخانه در فصلاندازه

شاخص کیفیت کل در سه ماهه اول و دوم به ترتیب بیانگر کیفیت بد و متوسط بوده باشد همچنین کربنات میبی-منیزیم
میالدي مورد تجزیه 2005تا 1970هاي رودخانه آمریکا را در فاصله زمانی سال30، کیفیت آب )2010(کافمن و بلدن. است

، روند )1390(دیلم و روحانی. ها بودایستگاه% 69کندال فصلی بیانگر ثبات کیفیت آب در -نتایج آزمون من. وتحلیل قرار دادند
تا 1350ایستگاه کنترل در رودخانه گرگان رود را از سال 7سري زمانی ساالنه از متغیرهاي مهم کیفیت آب و دبی در 6

یت آب دار مربوط به متغیرهاي کیفهاي معنینتایج کلی روند. کندال مورد بررسی قرار دادند-با استفاده از آزمون من1388
، به روندیابی تغییرات بلند مدت متغیرهاي )1391(گاریزي و همکاران. ساالنه بخصوص در قسمت شرقی حوزه را نشان داد

. کندال فصلی پرداختند-کندال و من- هاي ناپارامتري منکیفیت آب رودخانه چهل چاي استان گلستان را با استفاده از آزمون
روند افزایشی معنادار، چهار متغیر ) TDSو EC، سولفات، پتاسیم، SARدیم، کلرید، س(طبق نتایج بدست آمده، هفت متغیر

، تغییرات کیفیت آب رودخانه )1392(گیگلو و همکاران. روند کاهشی معناداري داشتند) بیکربنات(بدون روند و تنها یک متغیر
دارهاي پایپر، شولر، ویلکوکس، دروو، گیبس و استیف بدین منظور از نمو. را مورد مطالعه قرار دادند) استان گلستان(زرین گل 

، براي آزمون تفاوت در بین ANOVAهمچنین براي مقایسه تیمارها از تجزیه واریانس . جهت آنالیز کیفی آب استفاده شد
گل انه زریننتایج نشان داد آب رودخ. کندال استفاده شد-ها از آزمون منو براي تعیین روند در دادهLSDهاي آماري از سال

همچنین آب این رودخانه از  نظر شرب در حد متوسط به . کندهاي شورمزه بوده و به سمت کلریده میل میمربوط به تیپ آب
در .باشدکشی خوب مناسب میهاي درشت بافت و با زهقرار گرفته و براي آبیاري زمین1S3Cپایین ارزیابی شد که در کالس 

سلیمان تنگه، در ایستگاه هیدرومتري ) 1385-1350(سال 35متغیر کیفی طی 9بت شده هاي ثپژوهش حاضر از داده
با کیفی آب رودخانه روند بمنظور تعیین و تحلیل در استان مازندران تجناز حوضه آبریز رودخانه چشمهکردخیل، ریگ

.استفاده شده استکندال - استفاده از آزمون ناپارامتریک من
.



منطقه مورد مطالعهمعرفی

تا 35°35'طول شرقی و 54°10'تا 52°50'کیلومتر مربع در محدوده 88/4015حوزه آبریز رودخانه تجن با مساحت کل 
عرض شمالی قرار گرفته و از شمال به دریاي خزر، از شرق و شمال شرقی به حوزه رودخانه نکا، از جنوب شرق به 50°36'

هاي شمالی رشته کوه البرز در منطقه شهمیرزاد، از غرب و شمال غرب به حوزه حوزه رودخانه سلطان میدان، از جنوب به دامنه
از نظر خصوصیات فیزیوگرافی حوزه . گردداالر در منطقه پل سفید محدود میرودخانه سیاهرود و از جنوب غرب به حوزه ت

هاي شیرین رود، سفید رود، زارم رود، دودانگه، چهاردانگه و الجیم تقسیم گردیده و با توجه آبریز تجن به شش زیر حوزه به نام
.کیلومتر محاسبه گردیده است155ادل به مختصات هر یک از این زیر حوزه ها، طول آبراهه اصلی براي رودخانه تجن مع

، کلرید )Na(، سدیم )Mg(، منیزیم )Ca(هاي ثبت شده متغیرهاي کیفیت آب شامل کلسیم در این تحقیق، از داده.)1شکل (
)Cl(کربنات ، بی)HCo3( سولفات ،)So4( هدایت الکتریکی ،)EC( اسیدیته ،)pH( نسبت جذب سدیم ،)SAR( ،استفاده شده

.است

هاي هیدرومتري مورد مطالعه در حوضه تجنموقعیت ایستگاه): 1(شکل 

1کندال-آزمون من

رود هاي هیدرولوژیکی و هواشناسی به شمار میهاي ناپارامتري تحلیل روند سريکندال یکی از متداولترین روش-آزمون من
با استفاده از ) 1945(ارائه کرد و من Yو Xگیري رابطه بین جهت اندازهرا τمتغیر ) 1938(کندال ). 1387حجام و همکاران،(

از ). 1389خلیلی و همکاران، (آزمون کندال و با در نظر گرفتن یکی از متغیرها به عنوان زمان، روند را مورد آزمون قرار داد 
کنند اي که از توزیع خاصی پیروي نمیهاي زمانیتوان به مناسب بودن کاربرد آن براي سريکندال می-نقاط قوت روش من

گردند نیز از دیگر مزایاي هاي زمانی مشاهده میاثر پذیري ناچیز این روش از مقادیر حدي که در برخی سري. اشاره نمود
فرض صفر در آزمون دال بر عدم وجود روند قابل مشاهده در سطح ). 1383حجام و همکاران،(استفاده از این روش است 

ها ها و پذیرش فرض یک به معنی رد فرض صفر و به عبارتی وجود روند در سري زمانی دادهي مشخص در سري دادهمعنادار
:باشدبه شرح زیر میMKآزمون آماري .باشدمی

ها آنهاي قبل از خود بدون در نظر گرفتن تأثیر توزیعشوند و هر داده با تمام دادهها به ترتیب زمان وقوع مرتب میابتدا داده
. شودمقایسه می

= ∑ ∑ − )1(

1 Mann-Kendall(MK)



:که در آن 

sgn(x)=
+1 − > 0
0          − = 0
−1      − < 0

                                     (2)

- از روابط زیر بدست میSσآزمون و واریانس τسال، آماره 10براي تعداد سالهاي آماري کمتر از . هاي آماریستتعداد سالNو 
:آیند

τ =
( )

)3 (

σS =
( )( ) )4                                                         (

:خواهیم داشت<10Nو براي 

Var(s)=
( )( ) )5  (

:برابر است باو 
= ∑ ( − 1)(2 − 5) )6(

بیانگر فراوانی tو . هائی که در آنها حداقل یک داده تکراري وجود داردمعرف تعداد سريmاي و هاي مشاهدهتعداد دادهnکه 
ي از توزیع نرمال تبعیت خواهد کرد و مقدار آمارهsاشد، عدد ب10چنانچه تعداد نمونه بیش از .باشدهاي با ارزش برابر میداده

:به صورت زیر خواهد بودzتوزیع نرمال استاندارد 

Z=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ( )

         > 0

0                   = 0

( )
        < 0

                        (7)

|Z|، چنانچهαاي جهت تشخیص روند در سطح احتمال دامنهدر یک آزمون دو  ≤ Z باشد، فرض صفر پذیرفته شده و /
درصد بوده و در صورت 1و 5دار در سطوح به ترتیب روند معنی58/2و 96/1بزرگتر از Zآماره . روندي وجود نخواهد داشت

-به منظور بررسی وجود روند در داده.باشدروند نزولی میها صعودي و در غیر اینصورت ، روند سري دادهzمثبت بودن آماره 
تنگه، در سه ایستگاه سلیمانNaو SAR ،EC ،PH ،Hco3 ،So4 ،Ca ،Mgهاي کیفی رودخانه تجن مربوط به مقادیر کیفی 

36(1385تا 1351چشمه، در گام اول مقادیر متغیرهاي کیفی رودخانه به صورت ساالنه و ماهانه از سال آبی کردخیل و ریگ
وجود یا عدم وجود روند مورد SPSSکندال در نرم افزار –در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از آزمون ناپارامتري من) سال

ماهانه متغیرهاي کیفی رودخانه به این صورت که براي هر ماه، میانگین الزم به ذکر است مقادیر متوسط . تحلیل قرار گرفت
.محاسبه و به عنوان مقدار کمیت مورد نظر در آن ماه در دوره آماري در نظر گرفته شد1385تا 1351مقادیر از سال 

تحلیل نتایج
، 1مطابق با جدول . باشندالنه و ماهانه میکندال در بررسی سا-کننده نتایج حاصل از آزمون منبه ترتیب بیان2و 1جداول 

دیده شده 1385هاي آماري تا سال آب رودخانه در هر سه ایستگاه هیدرومتري با افزایش سالPHمقادیر برايروند معناداري 
کردخیل ، و براي ایستگاه )α=01/0(درصد99تنگه و ریگ چشمه در سطح معناداري این روند براي دو ایستگاه سلیمان. است

آزمون، این روند صعودي τهمچنین با توجه به مثبت بودن  آماره . قابل مشاهده است) α=05/0(درصد95در سطح معناداري 
.باشدمی

رودخانه تجن در ایستگاه هیدرومتري ریگ SARدرصد حاصل از روندیابی مقادیر 95در سطح معناداري τمثبت بودن آماره 



همچنین نتایج روند نزولی معناداري . باشدهاي آماري میودي در میزان این مقادیر نسبت به سالچشمه نشانگر وجود روند صع
، روند 2به همین ترتیب نتایج ذکر شده در جدول .دهدرودخانه در ایستگاه کردخیل نشان میCaرا بین مقادیر مربوط به 

.داده استدرصد نشان 95رودخانه در سطح معناداري Caو Hco3صعودي را بین مقادیر ماهانه متغیرهاي کیفی 
رودخانه Caو SAR ،EC ،Hco3 ،PHکندال، نمودارهاي روند پارامترهاي کیفی –به منظور تطابق نتایج حاصل از آزمون من 

در PHپر واضح است که روند صعودي  . ارائه شده است5تا 1تجن در سه ایستگاه هیدرومتري مورد مطالعه مطابق اشکال 
در بررسی ماهانه Caو Hco3در ایستگاه ریگ چشمه در بررسی ساالنه متغیرهاي کیفی و روند صعودي SARها و همه ایستگاه

ایستگاه کردخیل، در نمودار قابل Caپارامتر کیفی نزولی دیده شده در مقادیر ساالنهایستگاه ریگ چشمه و همچنین روند 
.مشاهده است

کندال-نتایج روندیابی ساالنه مقادیر کیفی رودخانه تجن با آزمون ناپارامتري من ):1(جدول
آزمون من ایستگاه

SARECPHHco3ClSo4CaMgNaکندال–

سلیمان تنگه
P-value849/0713/0002/0513/087/0806/0827/0376/0978/0

Tau022/0-043/0**365/0076/0-019/0-029/0025/0-104/0003/0
نداردنداردنداردنداردنداردنداردصعودينداردنداردروند

کردخیل
P-value653/0713/0032/047/0111/0487/0017/0097/0406/0

Tau053/0-043/0*262/0084/0-187/0-081/0-*278/0-194/0097/0-
نداردنداردنزولینداردنداردنداردصعودينداردنداردروند

ریگ چشمه
P-value032/047/0004/0838/0754/039/0177/0307/0177/0

Tau*251/0084/0**34/0024/0-037/0101/058/1 -12/0158/0
نداردنداردنداردنداردنداردنداردصعودينداردصعوديروند

درصد99معناداري در سطح **درصد     95معناداري در سطح *

هاي هیدرومتري رودخانه تجندر ایستگاهSARمنحنی روند متوسط ساالنه ):2(شکل 

٠.٠٠

٠.۵٠

١.٠٠

١.۵٠

٢.٠٠

٢.۵٠

١٣۵٠ ١٣۶٠ ١٣٧٠ ١٣٨٠

SA
R

سال آبی

کردخیل

ریگ چشمه

سلیمان تنگه



هاي هیدرومتري رودخانه تجندر ایستگاهpHمنحنی روند متوسط ساالنه ): 3(شکل 

هاي هیدرومتري رودخانه تجندر ایستگاهCaمنحنی روند متوسط ساالنه ): 4(شکل 

کندال-نتایج روندیابی ماهانه مقادیر کیفی رودخانه تجن با آزمون ناپارامتري من ):2(جدول

ایستگاه

آزمون من 
SARECPHHco3ClSo4CaMgNaKکندال–

سلیمان 
تنگه

P-value273/0891/01273/0784/0493/0337/0681/0337/0784/0
Tau242/0 -03/0000/0242/0061/0-152/0 -212/0091/0212/0 -061/0

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردروند

کردخیل
P-value17/0131/0411/01/0681/0681/0131/0784/0337/0131/0

Tau303/0333/0182/0364/0091/0091/0333/0061/0-212/0333/0

نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردروند

ریگ 
چشمه

P-value681/0217/0681/002/01411/0028/0681/0681/0337/0
Tau091/0273/0091/0*515/0000/0182/0*485/0091/0091/0212/0

نداردنداردنداردصعودينداردنداردصعودينداردنداردنداردروند

درصد99معناداري در سطح **درصد     95معناداري در سطح *
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۶.۵
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٧.۵
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٨.۵

٩.٠

١٣۵٠ ١٣۶٠ ١٣٧٠ ١٣٨٠

pH

سال آبی

کردخیل

ریگ چشمه

سلیمان تنگه
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هاي هیدرومتري رودخانه تجندر ایستگاهHco3منحنی روند متوسط ماهانه ): 5(شکل 

هاي هیدرومتري رودخانه تجندر ایستگاهCaمنحنی روند متوسط ماهانه ):6(شکل 

گیرينتیجه
در ایستگاه هیدرومتري سلیمان تنگه، ) 1385-1350(سال 35متغیر کیفی طی 13هاي ثبت شده نتایج تحلیل روند داده

کندال نشان داده -چشمه از حوضه آبریز رودخانه تجن در استان مازندران با استفاده از آزمون ناپارامتریک منکردخیل، ریگ
براي % 95چشمه و در سطح براي هر دو رودخانه سلیمان تنگه و ریگ% 99در سطحpHاست که در مقیاس ساالنه، مقادیر 

براي کردخیل روند نزولی Caبراي ریگ چشمه روند صعودي و مقادیر SARرودخانه کردخیل روند صعودي داشته و نیز مقادیر 
به ترتیب داراي روند صعودي و نزولی % 95در سطح Caو Hco3چشمه مقادیر در مقیاس ماهانه تنها در ریگ.داشته است

با توجه به شرایط اکوهیدورلوژیک منطقه مورد بررسی، تمهیداتی جهت جلوگیري از روند تنزل کیفیت آب رودخانه .اندبوده
؛ ... اسب ومدیریت از اراضی زراعی با انجام اقداماتی نظیر تغییر نوع محصول یا اعمال تناوب زراعی من: شودپیشنهاد می

هایابیارزریساشودیمشنهادیوجود پنیبا اهاي انسانی به رودخانه؛ هاي مسکونی و سایر آالیندهجلوگیري از ورود فاضالب
رهیو غیبه فاضالب خانگیآلودگ،یآلموادسموم آفت کش، کدورت، وجود،یعناصر سمن،یبه فلزات سنگیآلودگرینظ

.مطابق استانداردهاي موجود انجام شود

منابع
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