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بهزاد عادلي ،7حنانه محمدیکنگراني ،*2امیر سعدالدین ،3امالبنین بذرافشان ،۴محسن آرمین
 .۱دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشگاه هرمزگان
 .۲دانشیار ،گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان
 .۳دانشیار ،گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان
 .۴استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

 .۵استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری) و پژوهشکدۀ منابع طبیعی و زیست دانشگاه یاسوج
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چکیده
نبود دسترسی پایدار به منابع آبی ،منازعات اجتماعی و اختالالت اقتصادی را به دنبال خواهدد داتدت .ایدو مو دو در دال
ا ر یکی از مسائل جدی و ۀ آبخیز سرخون در استان هرمزگان است .از جمله اقداماتی که برای ل ایو مسئله میتواندد
مفید واقع تود ،بررسی روند تغییر در خصوصیات کمی و کیفی منابع آبدی ایدو و ده اسدت .بده ایدو منودور ،از دادههدای
بارندگی و دادههای مربوط به کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی استفاده تده است .برای انجدا ایدو کدار ،از روش  WQIبده
منوور تعییو کالس کیفی آب و از آزمون مو-کندال برای مشاهدۀ روند در متغیرهای بررسیتده اسدتفاده تدده اسدت .نتدای
بیانکنندۀ کاهش معنادار و قطعی کیفیت و افت تراز آب زیرزمینی در دتت سرخون است .روند بهدستآمده برای افت سدط
ایستابی دتت با ریب واریانس  3/3۳و آمارۀ  Sمو-کندال  -۲77در سط اطمینان  33/3درصد معندادار گدزارش مدیتدود.
تیب خط بهدستآمده برای افت تراز و افزایش مقدار  ،WQIکه بیانکنندۀ کاهش کیفیت آب است ،بدهترتیدب  -3/۳۳و ۳/۴۲
بوده است .مقادیر گزارشتده برای تیب خط بیانکنندۀ افت  ۳۳سانتیمتری و افدزایش  ۳/۴وا ددی WQIبده ازای هدر سدال
است .درنهایت ،بر اساس درک و تناخت جامع بهدستآمده از ترایط منطقۀ مطالعهتده ،اقداماتی از جمله دریافدت عدوار
منابع طبیعی به منوور تعادلبخشی به کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی منطقۀ مطالعهتده پیشنهاد تده است.
کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،آزمون مو-کندال ،تحلیل روند ،دتت سرخون ،روش .WQI
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مقدمه
با درنظرگرفتن پارامترهایی مانند کيفيت ،کمي ت و توزی ع
زمانی و مکانی منابع آبی ،آبهاي زیرزمينی را م یت وا از
جمله مهمت رین و قاب دت تر ت رین من ابع آب ی قاب
اطمينا قلمداد کرد .ب هرغ م اهمي ت راهب ردي آبه اي
زیرزمين ی در توت ه و تکام تم د ه اي انس انی ط ی
ده هه اي اخي ر و ب هدنب ال وق ای ی همچ و نوت انا و
تغيي را اقليم ی ،اف ایش جم ي ت و ت ب بهدا ت و
باالرفتن نيازهاي غذایی جام ه ،منابع آب ی متحم فا ار
زیادي از جانب اقداما توت هاي ده اتت [ ،]1بهط وري
که امروزه عالوه بر بردا ت بيش از حد مجاز ،آل وده د
این منابع و کم د کيفيت آنها ،امنيت غ ذایی ،پيا رفت
اقتصادي و توت ۀ پایدار را در کاورها ب ا تهدی دي ج دي
روبهرو کرده اتت [ .]۵ ۲بهطور ماخص ،در کاور ای را
آبهاي زیرزمينی یکتوم منابع آبی را ام م ی وند و
حدود  ۵۵درصد نيازهاي آبی کاور را تأمين میکنند [ ۶و
 .]۷از اینرو ،منابع آب زیرزمينی ت أیير زی ادي در توت ۀ
کاور دا ته و اهميت بس ایی براي دتتیابی به اه دا و
چاماندازهاي پيشبينی ده دارند.
با اینحال ،خاک د دریاچهها ،رودخانهه ا و ک اهش
حجم آبخوا ها از ماکال اتاتی اتت ک ه ام روزه کا ور
ایرا با آ روبهرو ات ت [ .]8در ای ن مي ا  ،حوض ۀ آبخي
ترخو به طور ماخص از جمله حوضهه اي آبخي کا ور
ایرا و اتتا هرم گا اتت که در گذ تۀ ن دیک به ت بب
دا تن ن دیکترین آبرفت آب يرین ب ه هر بن درعبا
کارکرد بهت ایی در تأمين آب رب هر بندرعبا دا ت.
اما بردا ت بیرویه از منابع آب زیرزمينی این د ت ت بب
منفی د گرادیا هيدروليکی د ت بهخصوص در قس مت
رقی آ ده اتت [ .]9آگاهی از چگونگی تغييرا ت ب
آب این د ت میتواند به درک و ناخت بهتر و ص حيبت ر
مدیرا از وض يت حال و گذ تۀ آبخوا به منظور م دیریت
صحيب حال و آیندۀ آ کمک کن د .در ای ن مي ا  ،تحلي
زمانی تغييرا ت ب ایستابی و کيفيت آب اب ار مفي دي در
ت يين اندازۀ تغييرا کوتاهمد و بلندمد کيفيت و کميت
تفرههاي آب زیرزمين ی ات ت .یک ی از روشه اي مت داول
براي تحلي متغيره اي ب ا خصوص يا ت ري زم انی نظي ر
متغيرهاي هيدرولوژیکی و اقليمی ،بررتی روند تغيي را در
تريهاي زمانی این متغيرهاتت .در ای ن زمين ه تح ي ا
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مختلفی صور گرفته که هر یک به فراخور انتخاب متغير یا
متغيرهاي بررتی ده به نتایج متفاوتی دتت یافتند .پان دا و
همکارانش روند تغييرا ت ب آب در ایال ت اوریس اي هن د
در  1۵۵۲چ اه ط ی ت اله اي  199۱ت ا  ۲۵۵۲را بررت ی
کردند .آنها براي درک آیار خاکتالی و ترکيب آ با فا ار
نا ی از بهرهبرداري منابع آب ابتدا ب ا ات تفاده از روش آم ار
ناپارامتري من-کندال تغييرا ت ب آب زیرزمين ی در دورۀ
م د نظ ر را محات به ک رده و ت ب ب ا ات تفاده از آزم و
همگنی روند تأیير بهرهب رداري و خاکس الی ب ر ت ب آب
زیرزمينی را بررتی کردند .نتایج پژوهش آنها نا ا داد ب ه
علت کمبود بارندگی در تاله اي خا ک زی ادبود دم ا و
فاار نا ی از بهرهبرداري و جب را نا د آ در ت اله اي
مرط وب ت ب آب زیرزمين ی اف ت ک رده ات ت [.]1۵
 Zeleňákováو همک ارانش رون د کيفي ت آب در رودخان ه
 Laborecکاور اتلواکی را ارزیابی کردن د .آنه ا در تح ي
خود ب راي آ کارت ازي رون د تغيي را پارامتره اي کيف ی
رودخانۀ  Laborecاز آزمو روند من-کندال اتتفاده کردن د.
تج یه و تحلي دادهها با یک گام زمانی ماهانه براي هر ی ک
از پارامترهاي تح ي صور گرفته اتت .نتایج نا ا داد در
تح ي یاد ده روندهاي آ کار ده بياتر کاهای اتت ک ه
ناا دهندۀ کاهش کيفي ت آب در ای ن رودخان ه ط ی دورۀ
بررتی ده بوده اتت [.]11
 Sunو همکارانش ب ا ات تفاده از اخص کيفي ت آب
روند تغييرا مکانی و زمانی رودخانۀ دونگژین چ ين را
ارزی ابی کردن د .در تح ي یاد ده از ی ک اخص
اصالح ده براي ارزیابی کيفي ت آب و از تج ی ه و تحلي
مؤلفههاي اصلی ( )PCAبراي تحلي همبس تگی دادهه ا و
ناا داد چگونگی تغيي را ات تفاده ده ات ت .نت ایج
نا ا دهن دۀ تغيي را زم انی و مک انی کيفي ت آب در
محدودۀ زمانی و مکانی بررتی ده اتت [.]1۲
دانا ور وی وقی و همک ارانش ت راز آب زیرزمين ی د ت
اردبي را تحت تأیير خاکتالیه اي دو ده ۀ اخي ر م ال ه
کرده و روند آب زیرزمينی  ۲۲ایستگاه پي ومتري را ط ی دورۀ
آماري  ۲۵۵8 1998با اتتفاده از آزمو من-کن دال بررت ی
کردند .نتایج تح ي یاد ده ناا داد بهطور متوتط ت راز آب
در د ت اردبي با کاهش  18ت انتیمت ري در ت ال مواج ه
بوده اتت [ .]1۲اکرامی و همکارانش با بررتی رون د تغيي را
کيفيت و کميت آب زیرزمينی د ت ی د-اردک ا ط ی دورۀ
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آماري  ۲۵۵9-۲۵۵۵دریافتند که روند تغييرا ن ولی ب وده و
ت ب ایستابی د ت بهطور متوت ط  ۵/۵مت ر در ت ال اف ت
دا ته اتت [ .]1۱نادریا فر و همکارانش روند تغيير نوت انا
ت ب آب زیرزمينی د ت نيا ابور را بررت ی کردن د .نت ایج
تح ي آنها ناا داد يب رون د ت ب آب زیرزمين ی ای ن
د ت طی دورۀ  1۲8۵-1۲۷۲منفی و در ت ب پ نج درص د
م نادار اتت [ .]1۵چوبين و ملکيا راب ۀ ب ين تغيي ر ت ب
آب زیرزمينی و رون د ور د آ را ب هص ور م وردي در
د ت آت ا اتتا فار بررتی کردند .نتایج تح ي آنه ا
ناا داد از نظر کيف ی و کم ی د ت یاد ده رون د ن ول ی
دا ته و بين افت ت ب ایستابی د ت و ور د آ  ،راب ۀ
م کو گ ارش ده ات ت [ .]1۶خ ورانی و خواج ه ط ی
تح ي ی همزمانی روند خا کت الی و اف ت ت ب آبه اي
زیرزمينی د ت داراب را بررتی کردن د .نت ایج پ ژوهش آنه ا
ناا داد از  ۱۲چاه بررتی ده ،روند  ۱۵چاه کاهای ب وده و
افت تراز آب د ت داراب با تأخير پنجماهه نسبت به ب ارشه ا
رخ میدهد [ .]1۷صمدي و همکارانش روند تغييرا ت راز آب
زیرزمينی د ت اروميه را با بهکارگيري آزمو ناپارامتري من-
کندال طی دورۀ آماري  ۲۵11-۲۵۵۲و با اتتفاده از دادههاي
یبت ده در  ۲1ایس تگاه پي ومت ري بررت ی کردن د .نت ایج
پژوهش آنها ناا داد در همۀ ایستگاهه ا ت راز آب زیرزمين ی
روند منفی دا ته و ت راز آب زیرزمين ی  19/9ت انتیمت ر در
تال کاهش یافت ه ات ت [ .]18مه ري و همک ارانش بررت ی
روند تغييرا کيفی و ت ب ایستابی آبهاي زیرزمينی حوضۀ
آبری دریاچ ۀ ارومي ه را بررت ی کردن د .در تح ي یاد ده
تناتب آب براي مصار کااورزي و رب در دو د ت تسوج
و يرامين بررتی د .نتایج پژوهش آنه ا نا ا داد کيفي ت
آب براي دو د ت بهترتيب خوب و نام بوع ب وده و تغيي را
ت ب ایستابی براي د ت تسوج  18تانتیمتر کاهش به ازاي
هر تال و براي د ت يرامين یک تانتیمتر اف ایش ب ه ازاي
هر تال اتت [ .]8صمدي طی تح ي ی به مدلتازي مکانی-
هري و
زمانی تغييرا تراز ت ب آبهاي زیرزمينی من اط
روتتایی آبخوا کا ا پرداخت .نتایج تح ي ایا ا نا ا
داد مي ا اف ت در قس مت غرب ی د ت بس يار زی اد ب وده و
من ۀ بررتی ده بهطور متوتط با کاهش  ۵/۶۲متر ب ه ازاي
هر تال ط ی دورۀ آم اري  1۲9۵-1۲81مواج ه ب وده ات ت
[.]19
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بنابر م ال ا بررتی ده آنچ ه ب يش از پ يش مح رز
ده ،اهمي ت و ض رور آگ اهی از چگ ونگی تغيي ر در
متغيرهاي هيدرواقليمی از یکتو و توانایی زیاد روش من-
کندال در این زمينه اتت .در ضمن ،روش م ن کن دال از
مهمترین روشهاي ناپارامتریک در ارزیابی وجود دا تن یا
ندا تن روند در تريهاي هيدرولوژیکی و اقليمی اتت که
به طور گسترده در آ کارتازي روند دادههاي غي ر نرم ال
اتتفاده می ود [ ۲۵و  .]۲1از ای نرو ،تح ي حاض ر ب ا
هد بررتی وجود دا تن یا ندا تن رون د در پارامتره اي
هيدرواقليمی حوضۀ آبخي ترخو ب راي بح و بررت ی
چگونگی تأیير و تأیر این پارامترها انجام پ ذیرفت .ب ه ای ن
منظور ،از روش  WQIبراي ت يين درج ۀ کيفي ت آب و از
آزمو من-کندال ب راي آ کارت ازي رون د در متغيره اي
بررتی ده اتتفاده ده اتت.
مواد و روشها
معرفي منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخي ترخو واق ع در ات تا هرم گ ا از جمل ه
حوض هه اي مس ت د من اط خا ک و ب ا اکوتيس تمی
کننده اتت که متوتط بارندگی آ ط ی دورۀ  ۲۵ت اله
منتهی به تال  1۲9۲-1۲91براب ر ب ا  ۲۲۵ميل یمت ر در
تال گ ارش ده ات ت .ای ن حوض ه ب ا وت تی ح دود
 ۲۵۵/۲کيلومترمربع و محي ی برابر با  9۵/۵1کيل ومتر در
محدودۀ جغرافيایی  ۵۶درجه 1۵ ،دقي ه و  ۵یاني ه ت ا ۵۶
درجه ۲8 ،دقي ه و  ۲8یانيۀ طول رقی و  ۲۷درج ه19 ،
دقي ه و  19یانيه تا  ۲۷درجه ۲۷ ،دقي ه و  1یاني ۀ ع ر
مالی قرار دارد که از نظر ت سيمبندي تياتی -اداري در
بخش مرک ي هرتتا بندرعبا واقع ده ات ت .نب ود
منابع آب ت حی دائمی تبب ده اتت آب زیرزمينی ب ه
عنوا منبع اصلی تأمين آب در این من ه با د .وج ود
تفرۀ آب زیرزمينی غنی و اراضی با يب کم از یک طر
و ن دیکی به هر تجاري بندرعبا موجب توت ۀ حوض ه
و بهرهبرداري بیرویه از منابع طبي ی حوض ه ده ات ت.
ک  1موق يت مکانی حوضۀ آبخي ت رخو نس بت ب ه
مرزبنديهاي تياتی-اداري کاور ایرا و موق يت فضایی
ایستگاههاي تنجش کمی و کيفی منابع آب ات تفاده ده
در تح ي را ناا میدهد.
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10۴

هر پارامتر (  ) qiمحاتبه و درنهای ت ب ا ب هک ارگيري فرم ول
 WQIدرجۀ کيفيت آب براي هر یک از ن اط اندازهگيري ده
برآورد د .جدول  1مراح محاتبه و ان دازهگي ري اخص
کيفيت آب د ت ترخو را ناا میدهد.
جدول  ۲م ادیر  WQIبراي کال هاي کيفی مختل
را بيا میکند .براي دا تن توضيحا جام ی از چگ ونگی
محاتبۀ کيفيت آب با اتتفاده از روش WQIب ه م ال ا
[ ۲۲و  ]۲۲رجوع ود.

روش پژوهش
تفرۀ آب زیرزمينی د ت ت رخو ب همنظ ور بررت ی رون د
تغييرا تراز و تغييرا کيفيت آب زیرزمينی انتخاب د .ب ه
منظور بررتی ان دازه و جه ت ای ن تغيي را از آزم و رون د
اتتفاده ده اتت .براي محات بۀ درج ۀ کيفي ت آب من ۀ
م ال ه ده از روش  WQIو بررتی هات متغير کيفی ام
 HCO3- ،SO42- ،Cl- ،Mg2+ ،Ca2+ ،Na+ ،pH ،TDSات تفاده
ده اتت .به اینمنظور ،وز نس بی (  ) Wiو م ي ا

کيف ی

شکل  .7موقعیت حوضۀ آبخیز سرخون در استان هرمزگان و کشور ایران
جدول  .7مراحل برآورد مقدار شاخص کیفیت آب ()WQI

مرحلۀ اول
مرحلۀ دوم
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فرمول

توضیحات

هماهن تازي دادهها و رفع نواقص آماري آنها
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محاتبۀ وز نسبی (  ) Wiهر یک از پارامترهاي کيفی
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 : Wiفاکتور واحد وزنی پارامترها: Si ،
م دار اتتاندارد پارامتر و  : kیابت تناتب
 :م دار  : c iم يا

مرحلۀ توم

محاتبۀ م يا

کيفی هر پارامتر کيفی

)*100

si

ci

( qi 

کيفيت

 :م دار  siاندازهگيري دۀ پارامتر،
اتتاندارد پارامتر

مرحلۀ چهارم

برآورد م دار اخص کيفيت آب

W

qi wi

WQI   i 1
n

i

جدول  .2طبقهبندی کیفیت آب بر اساس شاخص ]2۴[ WQI
م دار اخص WQI

کيفيت آب

کمتر از ۵۵
1۵۵ ۵۵
۲۵۵ – 1۵۵
۲۵۵ – ۲۵۵
بياتر از ۲۵۵

عالی
خوب
ضي
بسيار ض ي
غيرقاب اتتفاده براي رب

qi

-
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هد از آزمو روند ،بررت ی وج ود ت ير اف ایا ی ی ا
کاهای در تري زمانی دادههاتت .در این زمينه م یت وا
از روشهاي پارامتریک و ناپارامتریک اتتفاده کرد [ .]۲۵از
آنجا ک ه رط ات تفاده از آزم و ه اي پارامتری ک ب راي
بررتی روند ،ایبا فرضياتی همچو نرمالبود  ،ایس تایی
و اتت الل دادهها اتت و تريهاي هي درولوژیکی م م والا
چنين رای ی را ندارن د ،روشه اي ناپارامتری ک ک اربرد
بياتري در زمينۀ بررتی رون د ت ريه اي هي درولوژیکی
دارند [ .]۲۶بنابراین ،در پژوهش حاضر آزمو ناپارامتری ک
من-کندال براي آ کارت ازي رون د در ت ريه اي زم انی
متغير تراز آب زیرزمينی حوضۀ آبخي ترخو انتخاب د.
در ای ن زمين ه از دادهه اي ت راز آب  1۵چ اه پي ومت ري
موج ود در ت ب د ت ب ا ط ول دورۀ آم اري  ۲۷ت اله
( )1۲9۱-1۲۶8اتتفاده ده اتت .دادههاي مربوط به تراز
پي ومترها از طری کسر ت ب آب پي ومت ر از ت راز ن ۀ
ناانه به دتت آمد.
روش من-کندال ابتدا توتط مَن [ ]۲۷ارائه د و ت ب
توتط کِندال [ ]۲8بسط و توت ه یافت .ف ر ص فر آزم و
من-کندال بر تصادفیبود و نبود روند در تري دادهها داللت
دارد و پذیرش فر یک (رد فر صفر) دال ب ر وج ود رون د
در تري دادههاتت .در این روش ابتدا اختال بين هر ی ک از
مااهدهها با همۀ ما اهدهه اي پ ب از آ محات به ده و
پارامتر  Sم اب راب ۀ  1به دتت میآید:
 xk 

()1

 sgn x
n

j

n 1

S

k 1 j k 1

که  nت داد مااهدا تري و  xjو  xkبهترتي ب دادهه اي
ام و  kام تري هستند .ت ابع عالم ت  sgnني ب ه ص ور
راب ۀ  ۲قاب محاتبه اتت:
for (xj-xk)>0 sgn x j  xk   1
j

()۲


 x   1


for (x -x )<0 sgn x

for (xj-xk)=0 sgn x j  xk  0
k

j

k

j

در مرحلۀ ب د محاتبۀ واریانب  Sتوتط رواب ط  ۲و ۱
محاتبه د:
m

()۲

nn  12n  5   t t  12t  5
i 1

18

()۱

for n>10 Var S  

for n< 10 Var S   nn  12n  5
18
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ک ه  nو  mم ر ت داد دنبال هه ایی ات ت ک ه در آنه ا
کمت رین م دار ی ک دادۀ تک راري وج ود دارد t .ني
بيا کنندۀ فراوانی دادههاي با ارزش یکسا در یک دنبال ه
(ت داد گرهها) اتت .در نهایت ني آمارۀ  Zبه کمک یکی از
روابط  ۵اتتخراج می ود:
S 1
Var S 

()۵

for S>0 z 

for S=0 z  0
for S<0 z  S  1
Var S 

با فر دو دامنه بود آزم و رون د ،فرض يۀ ص فر در
صورتی پذیرفته می ود ک ه رط زی ر (راب ۀ  )۶برق رار
با د:
()۶

Z  Z / 2

که  ت ب م ناداري اتت که براي آزمو در نظر گرفته
م ی ود و  Zαآم ارۀ توزی ع نرم ال ات تاندارد در ت ب
م ناداري  اتت که با توجه به دو دامن ه ب ود آزم و ،
  2اتتفاده ده ات ت .در بررت ی حاض ر ای ن آزم و
براي ت وح اعتماد  9۵و  99درصد ب ه ک ار گرفت ه ده
اتت .در صورتی که آمارۀ  Zمثبت با د ،روند تري دادهها
ص ودي و در صور منفی بود آ  ،رون د ن ول ی در نظ ر
گرفته می ود (م ن 19۱۵ ،کن دال .)19۷۵ ،در آزم و
من-کندال از ته آمارۀ ضریب اطمينا  ،ضریب واری انب و
آمارۀ  Sبراي تحلي روند در دادههاي متغي ر بررت ی ده
اتتفاده می ود [ .]۲9آمارۀ  Sکاهای ی ا اف ایا ی ب ود
روند موجود در دادهها را ناا میده د .ض ریب اطمين ا
درجهاي از اطمينا به محاتبۀ آمارۀ  Sرا ناا میده د و
ض ریب واری انب ب راي تم ای ب ين نتيج ۀ ب دو رون د
(پراکندگی زیاد در روند م اب زما ) و نتيجۀ پایدار (تن وع
محدود در برابر زما ) براي مجموعه داده با رون د کاها ی
یا اف ایای اندک ب وده ات ت .ج دول  ۲واح دهاي آم اري
اتتفاده ده در آزمو من-کندال را ناا میدهد.
نتایج
نتایج تح ي حاضر در ته بخش قاب ارائه اتت .بن ابراین،
ابتدا نتایج بررتی رون د در وض يت بارن دگی من ه ب ه
عنوا نيرومحرکۀ متغيرهاي هي درولوژیکی ارائ ه د .در
ادام ه ،وض يت کيفي ت آب ت فرۀ آب زیرزمين ی د ت
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ت رخو ب ا ات تفاده از روش  WQIب رآورد و چگ ونگی
تغييرا آ بررت ی د .در انته ا ه م وض يت ت راز آب
زیرزمينی د ت ب ه عن وا اص لیت رین منب ع آب د ت
ترخو با اتتفاده از آزمو روند من-کندال بررتی د.
روند تغییرات در متغیر بارندگي دشت سرخون

مي ا بارن دگی د ت ت رخو ب ه ط ور ما خص در دو
ایستگاه بارا تنجی ترخو و تبخيرتنجی مرک پژوهای
ترخو یبت می ود .ک  ۲نمودار تغيي را بارن دگی و

جدول  ۱آم ارهه اي مرب وط ب ه آزم و رون د در ای ن دو
ایستگاه را ناا میدهد .بر پایۀ ک  ۲و نتایج ارائه ده
در جدول  ۱م یت وا دریاف ت ک ه احتم ال وج ود رون د
کاهای در دادههاي یب ت ده ب ارا در ای ن دو ایس تگاه
وجود دارد .این در حالی اتت که در دیگر ایس تگاهه ا ک ه
براي آگاهی از روند تغييرا من هاي بارا بررتی دند،
بهج ایستگاه درگير که روند کاهای نا ا داد ،دادهه اي
بارا یابت و بدو روند بودهاند.

جدول  .3واحدهای آماری استفادهشده در آزمون من-کندال
آمارۀ S

اطمینان در روند ()CF

S>0
S>0
S>0

CF > 95%
95% CF 90%
CF < 90%

S
S
S<0
S<0

CF < 90% and COV 1
CF < 90% and COV 1
95% CF 90%
CF > 95%

روند
اف ایش
احتمال اف ایش
بدو روند
بدو روند
یابت
احتمال کاهش
کاهش

جدول  .۴آمارههای آزمون من-کندال ایستگاههای بارانسنجي حوضۀ آبخیز سرخون و محدودۀ اطراف آن

بارندگی تاالنه

ایستگاههای بارانسنجي
مرک پژوهش ترخو
ترخو
بندرعبا
درگير
گياا
قل ه قاضی
قال بایين
فين
فاریاب گهره
تيخورا
تلوبم
ترگلم خرگو
ترخا
تيفکا
تصفيهخانۀ بندر
تخت

متغیر

ضریب واریانس
۵/۶۵
۵/۶9
۵/8۵
۵/۶۱
۵/۶1
۵/۷۲
۵/۷
۵/۶1
۵/۶
۵/۵۶
۵/۵۶
۵/۶۶
۵/۵۵
۵/۵۲
۵/۷۵
۵/۷

روند تغییرات تراز آب زیرزمیني دشت سرخون

ج دول  ۵نت ایج آزم و رون د را ب راي  1۵حل ه چ اه
پي ومتري د ت ترخو ناا میدهد .بهوضوح ما خص
ات ت ک ه ت راز آب زیرزمين ی در هم ۀ ایس تگاهه اي
بررتی ده کاهای بوده اتت .از ميانگين حسابی ت راز ۲۷
تاله ایستگاهها براي برآورد ت راز آبخ وا د ت ت رخو

آمارۀ منـ کندال
-۵1
-۱۱
-۱۵
-۶۲
-۲۵
-۲۲
-۲8
-۲۲
-۶
-1۱
-۱۵
-۲
۵
-۲۵
-۲۱
-۲۵

ضریب اطمینان (درصد)
9۱/8
91/8
9۲/۲
9۷/۷
۷۲/9
۷۶
88/۲
8۱/1
۵۶/۱
۶۶/1
89/۶
۵1/۲
۱8/۷
8۶/۲
8۵/۶
8۲/۱

روند
احتمال کاهای
احتمال کاهای
احتمال کاهای
کاهای
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت
یابت

اتتفاده ده اتت که ناا دهندۀ رون د کاها ی ت راز آب
این آبخوا اتت ( ک هاي  ۲و  .)۲آمارههاي آزمو من-
کندال ني ناا میدهد ضریب تغييرا تراز آبخوا براب ر
با  ،۵/۵۲آمارۀ م ن-کن دال  -۲۷۷و ض ریب اطمين ا آ
 99/99درصد اتت.
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جدول  .5آمارههای آزمون من-کندال برای متغیر تراز آب زیرزمیني آبخوان سرخون
متغیر

ضریب واریانس

آمارۀ منـ کندال

ضریب اطمینان (درصد)

روند

چاه 1
چاه ۲
چاه ۲
چاه ۱
چاه ۵
چاه ۶
چاه ۷
چاه 8
چاه 9
چاه 1۵
تراز متوتط د ت ترخو

۵/۵۲
۵/۵۲
۵/۵1
۵/۵۷
۵/۵۶
۵/۵9
۵/۵۲
۵/۵۵
۵/۵۱
۵/۵۲
۵/۵۲

-۲۷۷
-۲۵۷
-۲۱1
-۲۱۲
-۲۲۵
-۲۷9
-۲۱۲
-۲۶۲
-۲۲۵
-۲1۲
-۲۷۷

>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
>99/9
99/9

کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای
کاهای

شکل  .2روند تغییرات بارندگي و تراز آب زیرزمیني دشت سرخون

شکل  .3روند تغییرات تراز آبخوان سرخون
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اتت ( ک  .)1در ادامه ني آمارههاي آزمو م ن-کن دال
براي ارزیابی روند در این بخش از نتایج برآورد د .نت ایج
ناا داد کمترین و بياترین م دار  WQIبرآورد ده براي
ایستگاهها بهترتيب  ۵۲/۲و  ۵۷8/۲بوده ات ت (ج دول .)۶
ارزیابی روند تغييرا  WQIدر د ت ترخو ناا دهن دۀ
روند اف ایای در م دار این اخص کيفی اتت .ب هط وري
که تغيير کال کيفی آب این د ت از آبهاي ب ا ک ال
کيفيت ض ي ( )۲۵۵ 1۵۵به تمت آبه اي ب ا ک ال
کيفيت خيلی ض ي ( )۲۵۵ ۲۵۵در حرکت اتت ( ک
 .)۱با اتتفاده از آزمو روند ضریب تغييرا ای ن اخص
 ،۵/۵۶آمارۀ من-کن دال  1۷و ف اکتور اطمين ا ب راي آ
 9۵/۵درصد برآورد د (جدول .)۷

هيدروگرا ترتيم ده براي ارزی ابی ارتب اط ت راز آب
زیرزمين ی د ت ت رخو ب ا بارن دگی ت االنۀ ایس تگاه
بارا تنجی ترخو ناا دهندۀ تأیيرپذیري تغييرا ت راز
آب زیرزمينی از مي ا بارش این ایستگاه اتت .در ک ۲
بهوضوح ماخص اتت که از تال آب ی  1۲۷8-1۲۷۷ک ه
مي ا بارش در من ه با ک اهش محس و روب هرو ده
اتت تراز آب ني از تغيير نوتانا تاالنه به وض يت رون د
کاهای تغيير وض يت داده اتت.
روند تغییرات در کیفت آب زیرزمیني دشت سرخون

درجۀ کيفيت آب د ت ترخو با ات تفاده از روش
محاتبه د .در این روش از متوتط هف تت الۀ دادهه اي
یبت ده هات متغير کيفی  ۲8ایستگاه اندازهگيري (چاه)
براي برآورد درجۀ کيفيت آب ای ن من ه ات تفاده ده
WQI

جدول  .8مقادیر محاسباتي درجۀ کیفیت آب دشت سرخون با استفاده از روش WQI
طول
جغرافيایی

عر
جغرافيایی

تال 88

تال 89

تال 9۵

تال 91

تال 9۲

تال 9۲

تال 9۱

427800
433494
433891
433948
434211
434473
434746
435502
436643
436737
436792
437352
437432
437644
438278
438503
438591
438677
438711
438865
439129
439433
440378
441103
441334
441823
442573
443971

3031261
3034218
3034343
3032761
3029627
3032791
3031279
3029997
3026161
3030873
3028342
3030686
3027776
3034211
3030729
3031229
3028631
3030204
3030219
3033695
3031360
3030634
3033482
3030894
3031809
3030257
3030811
3030274

121
107
121
119
69
74
64
67
185
77
93
61
65
64
53
56
84
77
99
113
60
66
301
296
239
353
418
395

126
97
118
113
71
75
64
67
153
74
82
63
93
63
68
68
84
64
89
113
62
78
330
329
245
360
385
400

118
88
118
149
74
111
69
75
164
74
80
73
67
59
60
52
121
76
93
110
61
73
351
404
234
299
385
386

116
69
110
148
73
74
65
73
110
70
80
67
65
57
63
57
88
73
86
243
60
77
359
275
210
309
452
376

121
67
113
126
72
72
66
69
146
70
78
67
70
57
60
58
84
73
84
115
62
73
375
369
327
359
394
424

113
76
108
152
71
71
64
70
147
67
78
68
71
58
61
55
80
70
88
119
66
74
402
345
328
414
510
454

117
81
105
127
67
67
65
74
152
57
80
91
72
65
60
57
99
77
88
119
71
80
404
422
336
392
550
578

139

141

144

139

145

153

163

ميانگين آبخوا
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جدول  .1آمارههای آزمون من-کندال متغیر کیفیت آب زیرزمیني آبخوان دشت سرخون
متغیر

ضریب واریانس

آمارۀ منـ کندال

ضریب اطمینان

روند

م دار WQI

۵/۵۶

1۷

99/%۵

اف ایای

شکل  .۴روند تغییرات کیفیت آب زیرزمیني آبخوان سرخون

بحث و نتیجهگیری
اتتا هرم گا از جمله مناط جغرافيایی کاور ای را ات ت
که محدودیتهاي زیاد اقليمی و زم ين نات ی از ماخص ا
بارز آ اتت .این در حالی اتت که در ای ن ات تا م یت وا
مناط ی یافت که اتت داد زیادي در عرضۀ منابع طبي ی دارد.
حوضۀ آبخي ترخو بهطور ماخص از جمله من اط ی ات ت
که از یکتو به تبب دا تن آبخوا غنی و از تویی دیگر ب ه
تبب دا تن اراضی مست د و با توپ وگرافی منات ب در زم رۀ
مناط مست د این اتتا قرار میگيرد .بهرهبرداري بیروی ه از
منابع طبي ی حوضه تبب وارد د فا ار زی ادي ب ه من ابع
طبي ی در این حوضه ده اتت .ب هط وري ک ه برنام هری ي
براي مدیریت و بهرهبرداري صحيب از منابع در ای ن من ه از
حساتيت دوچندانی برخوردار ده اتت .در این بين ،آگ اهی
از چگونگی و زما بروز تغييرا میتواند کمک ایانی ب راي
مدیرا و تصميمگيرا براي بازنگري در تصميمهاي گذ ته و
تدوین دتتورا نوین و من ب بر رایط حال با د .بن ابراین،
در تح ي حاضر بررت ی رون د در ت ه متغي ر هي درواقليمی
بارش ،کميت و کيفيت آبهاي زیرزمين ی م ورد توج ه ق رار
گرف ت .نت ایج ب هدت تآم ده در تح ي حاض ر نا ا داد
متغيرهاي هيدرواقليمی بررتی ده در وض يت منات بی ق رار
ندارند .این نتایج که در ته بخش ارائه د ،ناا داد بارن دگی
حوضۀ آبخي ترخو در ابتداي مسير روند کاهای ق رار دارد
(جدول  .)۱این بخش از نتایج که با نت ایج تح ي خ ورانی و
خواجه [ ]1۷همخوا و همجهت اتت ،ای ن واق ي ت را بي ا

میکند که تایر متغيرهاي هي درولوژیکی ک ه از بارن دگیه ا
ایرپذیري دارند ،حتی در صور تداوم وضع حاکم بر بارن دگی
من ه میتوانند در وض يتی بدتر از وضع موجود ق رار گيرن د.
چرا که بارندگی در حوضههاي آبخي ب ه عن وا نيرومحرک ۀ
هيدرولوژیکی ناخته ده اتت و هر تغيير مثب ت ی ا منف ی
در این متغير میتواند بازخوردي همجهت در تایر متغيره اي
هيدرولوژیکی حوضه بههمراه دا ته با د .نت ایج مرب وط ب ه
بررتی وجود روند در تراز آب زیرزمينی د ت ت رخو  ،ک ه
اصلیترین منبع تأمين آب حوض ه ات ت ،در ج دول  ۵ارائ ه
ده اتت .این نتایج که بيا کنندۀ روند کاها ی در ت راز آب
زیرزمينی من ۀ م ال ه ده بوده ب ا نت ایج عم دۀ تح ي ا
بررت ی ده [ 8 ،18،1۷ ،1۱و  ]19مبن ی ب ر وج ود رون د
کاها ی در ت راز آبخ وا ه اي بررت ی ده همخ وانی دارد.
گ ارش روند کاهای در ت راز آبه اي زیرزمين ی د ته اي
داخلی کاور ناا دهندۀ فاار فراگير و گس تردۀ توت ه روي
منابع آب زیرزمينی اتت .از تویی ،يب تند و کاهای خ ط
روند تراز آب زیرزمينی نسبت به مي ا بارندگی ک ه در ک
 ۵ماخص اتت ،ناا میدهد افت تراز آب تا حدودي مت أیر
از کاهش بارش در من ه بوده اما باید ت هم عم دهاي از ای ن
افت را نا ی از عواملی همچو اضافه بردا ت از آبخوا ب راي
رب و کا اورزي دانس ت .در ای ن حال ت مي ا
مص ار
خروج ی آبخ وا ب يش از ورودي آ ات ت ک ه ای ن مس ئله
درنهایت بهصور روند کاهای در منحن یه اي ت راز نمای ا
م ی ود .وج ود رون د کاها ی در کمي ت متغيره اي

170

هيدرولوژیکی میتواند در صور یابتب ود مي ا آالین دگی
این متغيرها توتط عوام یانویه ،درصد آلودگی آنه ا را بيا تر
کند و تبب افت کيفی آنها ود .ب راي بررت ی م ورد اخي ر
کيفيت آب زیرزمينی د ت ترخو ب ا ات تفاده از دادهه اي
هات پارامتر کيف ی مت ل ب ه  ۲8ن ۀ ان دازهگي ري و ب ا
بهکارگيري روش  WQIمحاتبه ده اتت .نت ایج مرب وط ب ه
محاتبۀ این اخص ،که در جدول  ۶ارائه ده ات ت ،نا ا
داد من ۀ م ال ه ده طی تالهاي مورد بررتی ب ا اف ایش
مي ا  WQIیا به بيانی ،کاهش درجۀ کيفيت آب روبهرو ب وده
اتت .چوبين و ملکيا [ ]1۶و اکرامی و همکارانش [ ]1۱ني
دریافتند که آب زیرزمينی من اط بررت ی ده در وض يت
م لوبی قرار ندارد و این مناط روند ن ولی از نظر کيفي ت آب
دارند .کاهش مي ا بارندگیها به عنوا متغير ورودي تيستم
از ی کت و و بردا ت آب از ت ب ت فره ب راي مص ار
کااورزي ،صن تی و خانگی در من ه که با ورود مواد آالین ده
به محيط و انت ال آ به آبخوا همراه ات ت از ت ویی دیگ ر،
موجب افت کيفيت آب در من ه ده ات ت .ب ا ات تفاده از
نتایج بهدتتآمده در تح ي حاضر م یت وا ب ه ای ن نتيج ه
رتيد که کارکرد اقداما مدیریتی که ب ا محوری ت انس ا در
من ۀ بررتی ده در طبي ت اعمال می ود ،ب يش از ت وا
طبي ی من ه اتت بهطوري که این امر تبب پيا یگ رفتن
مي ا افت کمی و کيفی آبهاي زیرزمينی در د ت ت رخو
از متغير ب ارش ب ه عن وا نيرومحرک ۀ تيس تم ده ات ت.
بنابراین ،میتوا گفت که آنچه در این حوضه ت بب اخ تالل
در قدر ان ا منابع ده اتت ،انسا و اق داما م دیریتی
اعمال ده در من ه بوده اتت .بن ابراین ،پيا نهاد م ی ود
براي جلوگيري از د روند کاها ی موج ود در متغيره اي
بررتی ده و ت ادلبخا ی ب ه آنه ا ت اما ده ی اق داما
انسا مح ور همچ و زیرت اخته اي کا اورزي ،ص ن تی و
مسکونی در اولویت قرار گيرد .در این بين ني به آنچ ه بيا تر
باید توجه ود ،کااورزي و ف اليتهاي وابس ته ب ه آ ات ت.
چرا که با توجه به گس تردگی کا اورزي در ت ب د ت از
یکتو و عم کم آبرفت از تویی دیگر ،این عام را میت وا
به عنوا اص لیت رین عام تهدیدکنن دۀ ت المت من ابع آب
زیرزمينی در حوضۀ آبخي ت رخو م رف ی ک رد .اق داماتی
مانند بررتی و تغيير الگوي کات ،تياتتگذاري مبتن ی ب ر
آب مج ازي ،راهان دازي ایس تگاهه اي ب ازر و پل يب آب و
نات ایی و م دیریت ص حيب آبب را عم ده در من ۀ
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بررتی ده از جمله م واردي ات ت ک ه م یتوان د ب همنظ ور
اقداما ت ادلبخای من ابع در حوض ۀ آبخي ت رخو ق رار
گيرد .همچنين ،پيانهاد می ود براي ف اليته اي ص ن تی و
تایر ف اليتهاي آالینده واقع در حوضهه اي آبخي  ،ع وار
منابع طبي ی دریافت ده و از مح اعتبار آنها ب راي اق داما
اصالحی و احياي مناط متأیر از آنها اتتفاده ود.
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