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 خالصه

-منابع در دسترس و مطمئن جهت بهرهاستفاده از منابع آب زیرزمينی با توجه به تغييرات زمانی و مکانی بارندگی، یکی از 

برداري بخصوص از نقطه نظر کيفی حائز اهميت است. در این باشد. لزوم صيانت و حفظ این منابع جهت بهرهبرداري می

سهران که در حال حاضر به عنوان شبکه برداري در منطقه پيلهمطالعه به بررسی روند تغييرات پارامترهاي کيفی دو چاه نمونه

روند تغييرات کيفيت آب هاي زیرزمينی منطقه ي پيله سهران سهران در مجاورت اردبيل است انجام شد. دست سد پيله پائين

کندال تحليل شد. نتایج -( با استفاده از آزمون ناپارامتري مان1374 – 1392واقع در آبخوان دشت اردبيل طی سالهاي )

فات، ل، سوEC, TDSدر چاه شماره یک و پارامترهاي  pHاد که پارامتر برداري نشان دنمونه چاه دو تحليل روند کيفی در

 اند. داراي روند افزایشی بوده کلر، سدیم و کلسيم در طی دوره ي نمونه برداري

 

 

 روند افزایشیکندال، متغيرهاي کيفی، -آب زیرزمينی، آزمون مانکلمات کليدي: 
 

 

  مقدمه .1
 

کاهش نزوالت جوي در چند سال اخير که با کاهش منابع آب سطحی همراه بوده است و همچنين افزایش جمعيت و نياز بيشتر 

به محصوالت کشاورزي باعث روي آوردن مردم به حفر چاه هاي غير مجاز و در نتيجه برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمينی 

زمينی را به دنبال داشته است. تحقيق هاي به عمل آمده نشان داده اند که شده است که این امر، کاهش سطح آب هاي زیر

براي کاهش سطح آب هاي زیرزمينی بر تغييرات کيفی این آب ها تاثيرات به سزایی دارند در همين راستا، تحقيقات بسياري 

 -حسينه عنوان مثال: ب ناگون و نقاط حساس کشور انجام شده است.در دشت هاي گو بررسی کيفی آب هاي زیرزمينی

( کيفيت آب زیرزمينی منطقه ي لنجانات اصفهان را براي بعضی از مشخصه هاي شيميایی آب از جمله مجموع آنيونها، 1381پور)

دهنده ي افزایش سختی شدید بررسی کرد که نشان  حلقه چاه 16چهار فصل سال براي مجموع کاتيون ها و فلزات سنگين در 

 لودگی فاضالبی شدید و اکسيژن مورد نياز شيميایی باال در آبهاي زیرزمينی اطراف نواحی صنعتی بود.آب هاي زیرزمينی و آ

( تاثير خشکسالی بر کميت و کيفيت منابع آب هاي زیرزمينی دشت خویس در شمال استان 1391چيت سازان و همکاران)

را بررسی کردند که نتایج بيانگر تاثيرگذار بودن کاهش سطح آب هاي زیرزمينی بر کيفيت آب در اثر خشکسالی سالهاي  خوزستان

هاي ساوه ( به ارزیابی کمی و کيفی منابع آب زیرزمينی در آبخوان1389محمدي قلعه نی و همکاران )بوده است.  1387تا  1386

سه تاثير شبکه آبياري و زهکشی بر روي پارامترهاي کيفی آب پرداختند. نتایج این تحقيق ها همچنين به مقایو اراک پرداختند. آن

. رضایی و تر استهاي با عمق کمتر نامطلوبنشان داد که کيفيت آب زیرزمينی در فصول تر نسبت به فصول خشک و در چاه

را در سطح استان  SARو  EC ،Naمينی شامل هاي مهم کيفيت آب زیرزاي تغييرات مکانی شاخص( در مطالعه1389همکاران )
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بندي را هاي پهنهبررسی کردند و درنهایت نقشه 86خابی مربوط به شهریور سال حلقه چاه انت 135گيالن با استفاده از آمار در 

هاي زیرزمينی استان در مجموع مناسب است رسم کردند. در پایان مشخص شد از نظر شتخص نسبت جذب سدیم کيفيت آب

هاي زیرزمينی استان خصوصا در مناطق مرکزي و مرکزي متمایل به شرق همجوار با ولی از نظر هدایت الکتریکی کيفيت آب

سازي رابطه پارامترهاي کيفی آب زیرزمينی در حوزه آبخيز قره سو ( به کمی1391راحلی نمين و همکاران ). باشددریا پایين می

بندي حداکثر احتمال اي و روش طبقهها در این مطالعه ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهواقع در استان گلستان پرداختند. آن

کاربري و پوشش اراضی در منطقه مورد مطالعه را تعيين نمودند. سپس با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی و روش شبکه عصبی 

( به ارزیابی پارامترهاي کيفی آب زیرزمينی با استفاده 1393همکاران )جهانشاهی و . مصنوعی روابط بين پارامترها را تعيين نمودند

ها هاي آبخوان دشت شهربابک بعنوان مطالعه موردي بهره جستند. آنها از دادهآمار پرداختند. آنهاي زمينو روش GISاز 

بندي سه نهایت به ترسيم نقشه پهنه یابی عملکرد بهتري دارد و درهاي دورننشان دادند که روش کریجينگ نسبت به سایر روش

( یک مدل تحليلی بزرگ مقياس ترکيبی 2015فن و همکاران )ی و کل مواد جامد محلول پرداختند. پارامتر کلر، هدایت الکتریک

ت اي ارائه کردند. نتایج مطالعه نشان دادند که این مدل قابليهاي نقطهبراي مدلسازي کيفيت آب تحت تاثير آلودگی GISبا 

هاي زیادي از حوزه در دسترس نيست هاي بزرگ و در مواردي که دادههاي زیرزمينی در حوزهمدلسازي انتشار آالینده در آب

بندي آب هاي یادگيري به پهنه( با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی و ماشين2016نقيبی و همکاران ). باشدرا دارا می

شناسی زیادي را مورد بررسی قرار ها پارامترهاي مورفولوژیکی و زمينتند. در این مطالعه آنزیرزمينی در حوزه کوهرنگ پرداخ

ها و جنس خاک در ها، فاصله تا رودخانه، فاصله تا گسلدادند که این پارامترها شامل طول شيب، مقدار شيب، تراکم زهکش

 .باشدگرفته شده براي منطقه مورد مطالعه میباشد. نتایج این تحقيق حاکی از عملکرد مناسب مدل بکارمنطقه می

سهران در حومه شهر اردبيل و اجراي شبکه آبياري پائين دست این سد و تلفيق منابع آب سطحی با آب با توجه به اجراي سد پيله

هدف از این ست. برداري از این منابع بسيار حائز اهميت ازیرزمينی موجود در این منطقه تحليل روند تغييرات کيفی جهت بهره

تحقيق بررسی برخی از متغير هاي کيفی آب زیرزمينی محدوده ي پيله سهران واقع در آبخوان اردبيل با استفاده از روش 

 ( است.1975و کندال  1945کندال)مان -ناپارامتري مان

 

 مواد و روش ها .2
 

 منطقه مورد مطالعه     . 2.1

دقيقه ي شمالی و  27درجه و  38دقيقه تا  3درجه و  38است که در عرض جغرافيایی  واقع آبخوان اردبيل در شمال غرب ایران

کيلومتر  968وسعت این آبخوان آبرفتی  دقيقه شرقی قرار گرفته است. 20درجه و  48دقيقه تا  55درجه و  47طول جغرافيایی 

مربع است که در امتداد دامنه ي شرقی سبالن و مشرف بر ارتفاعات تالش )بخش غربی رشته کوه البرز( می باشد. بارش متوسط 

کمينه، ميانگين و بيشينه ي دما نيز به ترتيب ميليمتر گزارش شده است و  304ثبت شده در ایستگاه هاي سينوپتيک در حدود 

مجموع  ي سانتيگراد است. ماه خرداد پر آب ترین ماه سال و ماه مهر نيز کم آب ترین ماه سال است.درجه  41.5و  9و  -33.8

چشمه  ,درصد آن تخليه از منابع آب زیرزمينی مشتمل بر چاه ها ۶۶.۳مليون مکعب است که حدود  ۱۸۸.۱تخليه ي ساالنه بالغ بر 

هزار متر مکعب در سال در هر  ۱۹۴.۳( آبدهی این آبخوان حدود ها و قنات هاي این محدوده است. بر این اساس توان )قدرت

حلقه  ۵۴حلقه چاه مشاهده اي حفر گردیده است که  ۵۸کليومتر مربع از سطح آبخوان براورد می شود. در دشت اردبيل تا کنون 

بدست  ۴/۱ع از آبخوان معادل کليومتر مرب ۲۵از آنها در این آبخوان آبرفتی واقع شده اند. تراکم چاه هاي مشاهده اي در هر 

آبی  حجم که دارد وجود چشمه دهنه 9 و قنات رشته 26 و چاه حلقه 2262 تعداد آبرفتی آبخوان سطح این در آمده است.

 طریق از ميليون مترمکعب 37/1قنوات و  طریق از مکعب متر ميليون 07/8ها، چاه طریق از مکعب متر ميليون 66/178معادل 

 .است برآورد گردیده سال در مکعب متر ميليون 1/188آبرفتی  آبخوان گردد. تخليهمی تخليه هاچشمه

 48در موقعيت جغرافيایی  هکتار  2900با مساحتی در حدود راضی منطقه پيله سهران جز حوضه آبریز رودخانه قوریچاي ا

دقيقه  عرض شمالی واقع شده 17درجه و  38دقيقه الی  11درجه و  38دقيقه طول شرقی و  28درجه و  48دقيقه الی  19درجه و 

خلخال، رودخانه قوریچاي و مرز روستاهاي پيراقوم و آقاباقر واقع است.  -است. این شبکه آبياري در حد فاصل جاده اردبيل

خلخال، معدن شن و ماسه و کارخانه آجرپزي  -اده اردبيلجنوب محدوده اراضی نزدیک به محل تالقی رودخانه قوریچاي با ج

 120این محدوده داراي تعداد آقاباقر و ایستگاه راه آهن می باشد.  -بوده و ضلع شمالی آن محدوده به جاده آسفالته اردبيل

گيرد و مابقی چاه  حلقه چاه متعلق به شرکت آب و فاضالب شهري اردبيل بوده که جهت تامين آب شرب مورد استفاده قرار می
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ميليون  16.5ليتر در ثانيه بوده که حجم  1820ها جهت امور کشاورزي مورد بهره برداري قرار ميگيرند. مجموع دبی این چاه ها 

متر مکعب در سال را از آبخوان برداشت می کنند. این آمار بر اساس آخرین آمار برداري منابع آب محدوده ي مطالعاتی اردبيل 

ثبت شده است. دو حلقه چاه در محدوده طرح توسط شرکت آب منطقه اي استان اردبيل در طی ساليان متمادي  1387در سال 

 .( نشان داده شده است1)شکل آناليز کيفی می شوند که موقعيت این دو چاه در 

 
 موقعيت دو چاه نمونه برداري شده در محدوده طرح پيله سهران -(1شکل)

 پارامترهای کیفی .2.2

  TDSو  PH(، سولفات، کلر، بی کربنات، سدیم، منيزیم، کلسيم، ECالکتریکی ) هدایتمتغير شامل  9داده هاي کيفی براي 

آب منطقه اي استان  شرکتاز  1392تا  1374دوره ي آماري  سال در 19 در این محدود پيله سهران دو نوبت در سال و به مدت

ت که متغير هاي مذکور دوبار در سال اندازه گيري می شوند که یکبار آن در ماه پر الزم به یادآوري اس اردبيل اخذ شده است.

آب )ماهی که تراز آب زیرزمينی به باالترین سطح خود می رسد( و یکبار آن هم در ماه کم آب )ماهی که تراز آب زیرزمينی به 

تغييرات کيفيت آب زیرزمينی از روش ناپارامتري پایين ترین سطح خود نزول می کند( هست. در این مطالعه، جهت بررسی روند 

 .ه است( استفاده شد1975و کندال  1945کندال )مان -مان

 
 

 (MKکندال)-آزمون مان .2.3

( توسعه یافت. کاربرد این روش توسط سازمان جهانی 1975( ارائه و سپس توسط کندال )1945این آزمون ابتدا توسط مان )

هواشناسی توصيه گردید. این روش براي آزمون فرض تصادفی بودن توالی داده ها در مقابل وجود روند استفاده می گردد.)پاندا 

کندال می توان به مناسب بودن کاربرد آن براي سري هاي زمانی که از توضيع -( از نقاط قوت روش مان2007و همکاران 

خاصی پيروي نمی کنند، اشاره نمود. اثر پذیري ناچيز این روش از مقادیر حدي که در برخی از سري هاي زمانی مشاهده می 

ودن و عدم وجود روند در سري داده گردند نيز از دیگر مزایاي استفاده از این روش است. فرض صفر این آزمون بر تصادفی ب

این آزمون توسط رابطه  Zها داللت دارد و پذیرش فرض یک )رد فرض صفر( دال بر وجود روند در سري داده ها است. آماره 

 ي زیر تعيين گردید:
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𝑠−1

√𝑣(𝑆)
                         𝑓𝑜𝑟 𝑠 > 0

0                                    𝑓𝑜𝑟 𝑠 = 0
𝑠+1

√𝑣(𝑆)
                         𝑓𝑜𝑟 𝑠 < 0

(1                                                                                                          )   

  

 آن به شرح زیر به دست آمد:و واریانس  Sدر آن آماره که 

𝑆 =  ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 (2                                                                                                              )  

 تابع عالمت بوده و به صورت زیر تعریف می شود: sgn(x)در رابطه ي فوق 

       (3   )                                   𝑠𝑔𝑛(𝑋) =  {
−1               𝑥 < 0
0                  𝑥 = 0
+1               𝑥 > 0

 

 واریانس:

       (4 )                                        𝑉(𝑠) =  
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖

𝑚
𝑖=1 −1)(2𝑡+ 5)
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از مقدار متغير استاندارد در  Z( به شرطی پذیرفته می شود که قدر مطلق آماره  αفرض صفر )فقدان روند در سطح معناداري 

( پذیرفته  αکوچکتر شود و در غير این صورت فرض صفر رد و فرض مخالف) وجود روند در سطح معناداري  αسطح معناداري 

 می شود.

 

 شیب خط روند )تخمین گر سن(:   .2.4

نمایش داده می شود و آن شيب روند یکنواخت را در سري  βشيب سن است که با  MKیک شاخص بسيار مفيد در آزمون 

 برآورد شده است: 8داده ها نشان می دهد. مقدار شيب روند با استفاده از رابطه 

  (1968)سن  

β = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 (
𝑥𝑗 − 𝑥𝑖

𝑗 − 𝑙
)           𝑙 < 𝑗 

نشان دهنده ي  βام می باشد. مقادیر مثبت )منفی(   lمقدار مشاهده ي  𝑥𝑖برآوردگر شيب خط روند و  βکه در آن 

  روند افزایشی )کاهشی( در سري داده ها است.

 

 نتایج و بحث .3

 تحلیل کیفی منابع آب زیرزمینی  .3.1

ساله  19برداري در طی دوره هاي کيفی از دو چاه مورد بررسی تحليل کيفی نتایج نمونهپس از بررسی و جمع آوري داده

ميکروموس بر  2200از   ECشاهد کاهش مقدار ( 2)شماره ي با توجه به شکل  ،در چاه شماره ي یکانجام گرفت. براین اساس 

ها را در چاه شماره آنيون تغييرات (3)مطابق شکل   .برداري هستيمي آمار در طی دورهميکروموس بر سانتيمتر   900به سانتيمتر 

ميلی اکی  9/1کربنات از بییون اکی واالن، ميلی 5/2ميلی اکی واالن به  1/0 مقدار ازدهد که غلظت یون کلر نشان مییک 

ميلی اکيواالن در هر ليتر تغيير کرده است.  08/2ميلی اکی واالن به  48/0ميلی اکی واالن و ميزان سولفات از  4/4واالن به 

و مقدار منيزیم از  9/2به  9/5، کلسيم از 74/3به  54/12سدیم ها در این چاه روند کاهش داشته بطوریکه همچنين ميزان کاتيون 

ميکروموس بر سانتيمتر  1069به  1046از  ECمقدار  ،ي دودر چاه شمارهواالن در هر ليتر تغيير کرده است. اکی  ميلی 9/1به  3/4

ميلی اکی واالن  2/6به  1/7کربنات از بیها محسوس نبوده بطوریکه غلظت نداشته است. همچنين تغييرات غلظت آنيوافزایش 

ميلی اکی واالن بر ليتر  5/1به  2/0ميلی اکی واالن بر ليتر افزایش یافته، سولفات از  1/3به  3، مقدار کلر از داشتهبر ليتر کاهش 

 غلظت ،ميلی اکی واالن بر ليتر کاهش 7ه ب 3/7سدیم از دهد که غلظت ها نيز نشان میاست. تغييرات غلظت کاتيون افزایش داشته

 ميلی اکی واالن بر ليتر کاهش داشته است. 1به  7/1منيزیم از غلظت افزایش داشته و  اکيواالنميلی 5/2به  7/1کلسيم از 

(5)  
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 در چاه شماره یک در طی دوره ي آمار برداري  Ecتغييرات  -(2شکل)

 

 تغييرات آنيون هاي اصلی در چاه شماره یک در طی دوره ي آمار برداري  -(3شکل)
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 تغييرات کاتيون هاي اصلی در چاه شماره یک در طی دوره ي آمار برداري  -(4شکل)

 

 
 در چاه شماره دو در طی دوره ي آمار برداري Ecتغييرات  -(5شکل)
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 تغييرات آنيون هاي اصلی در چاه شماره دو در طی دوره ي آمار برداري  -(6شکل)

 
 تغييرات کاتيون هاي اصلی در چاه شماره دو در طی دوره ي آمار برداري  -(7شکل)

 تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی  .3.2

کندال مورد بررسی و تحليل -ساله با استفاده از آزمون ناپارامتري من 19بررسی روند تغييرات پارامترهاي کيفی در طی دوره 

متغير کيفی  9در خصوص را  (MK)کندال -مانپارامترهاي آماري آزمون  مقادیر (1)جدول شماره قرار گرفت. براین اساس 

(، 4So)خاصيت اسيدي( سولفات) PH(، TDS(، مجموع مواد جامد حل شده)ECریکی)آب زیرزمينی بررسی شده شامل هدایت الکت

. از بين تمامی ( مربوط به چاه شماره ي یک را نشان می دهدCa(و کلسيم)Mg(، منيزیم )Na(، سدیم)3Hco(، بی کربنات)Clکلر)

مابقی متغير ها، بدون روند هستند. است و  درصد 99ي )خاصيت اسيدي( داراي روند معنی دار PHمتغير هاي بررسی شده تنها 

( در MK)  کندال-مان Zکه مقادیر آماره ي (ارائه شده 2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ) 2تحليل روند در چاه شماره 

داراي  درصد و متغير سدیم 95در آن آورده شده است، متغير هاي کلسيم و کلر داراي روند معنی داري متغير مذکور  9خصوص 

 درصد هستند. مابقی متغير هاي کيفی چاه شماره ي دو فاقد روند معنی داري هستند. 99روند معنی داري 
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 تحليل نتایج روند در چاه شماره یک -(1جدول)

 پارامتر کیفی
تعداد 

 داده
Test Z Signific. Q Qmin95 Qmax95 

Ec 30 -0.46  -6.833 -32.906 17.857 

TDS 30 0.54  3.106 -10.726 17.176 

pH 30 2.71 ** 0.018 0.004 0.038 

So4 30 0.71  0.033 -0.059 0.080 

Cl 30 0.88  0.033 -0.050 0.105 

Hco3 30 0.04  0.000 -0.061 0.075 

Na 30 -0.52  -0.036 -0.185 0.104 

Mg 30 0.18  0.000 -0.050 0.037 

Ca 30 1.14  0.035 -0.025 0.080 

 

 
 یک در چاه  pHکندال جهت بررسی روند پارامتر -تحليل آزمون من -(8شکل)

 
 2تحليل نتایج روند در چاه شماره  -(2دول)ج

 پارامتر کیفی
تعداد 

 داده
Test Z Signific. Q Qmin95 Qmax95 

Ec 33 3.97 *** 13.000 6.581 19.174 

TDS 33 5.13 *** 15.171 11.132 18.971 

pH 33 -1.29  -0.018 -0.038 0.006 

So4 33 3.97 *** 0.040 0.019 0.056 

Cl 33 2.39 * 0.049 0.006 0.090 

Hco3 33 1.49  0.037 -0.007 0.078 

Na 33 3.16 ** 0.104 0.053 0.167 

Mg 33 0.72  0.004 -0.010 0.018 

Ca 33 2.22 * 0.020 0.000 0.037 
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 2در چاه   Ecکندال جهت بررسی روند پارامتر -آزمون من -(9شکل) 2در چاه   TDSپارامتر کندال جهت بررسی روند-آزمون من -(10شکل)

  
 2کندال جهت بررسی روند پارامتر سولفات در چاه -آزمون من -(11شکل) 2در چاه   کندال جهت بررسی روند پارامتر کلر-آزمون من -(12شکل)

  
 2کندال جهت بررسی روند پارامتر سدیم در چاه -آزمون من -(13شکل) 2پارامتر کلسيم در چاه کندال جهت بررسی روند -آزمون من -(14شکل)

 

 نتیجه گیری .4

  

هاي اقليمی سبب بحران شده است. در مناطقی که ، با توجه به افزایش جمعيت و تنشاستفاده روزافزون از منابع آب زیرزمينی

هاي مختلف اقليمی و محيطی سبب استفاده از منابع آب زیرزمينی توجه به تنشبرداري از آب سطحی را دارد با پتانسيل بهره

برداري بيش از توان آبخوان و افت ناشی ها انجام شده است. با بهرهشده و امروزه این استفاده بيش از توان و ظرفيت آبخوان

کيفی به منظور مدیریت بهينه و مناسب آبخوان  از آن تغييراتی در پارامترهاي کيفی آبخوان حاصل شده است. بررسی پارامترهاي

تواند در دسترس متوليان آب باشد. در این مطالعه به تحليل کيفی با درنظر داشتن بهترین شرایط آبخوان راهکاري است که می

سهران د پيلهسهران که در پائين دست سد پيله سهران در آبخوان اردبيل است پرداخته شد. با احداث سدو چاه در منطقه پيله
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بایست مورد تغذیه قرار گيرد. شد اینک با تلفيق این دو حجم آب میشبکه آبياري این منطقه که قبال با آب زیرزمينی آبياري می

پارامتر کيفی در منطقه مورد  9ساله تعداد  19برداري شده در طی یک دوره به منظور بررسی روند کيفی این دو چاه نمونه

 1کندال قرار گرفت. تحليل نتایج نشان داد که در چاه شماره -حليل روند با استفاده از آزمون ناپارامتري منارزیابی کيفی و ت

، سولفات، کلر، سدیم و کلسيم داراي Ec ،TDSپارامترهاي  2ه رداراي روند افزایشی بوده و در چاه شما pHتنها پارامتر کيفی 

داشتن روند تغييرات پارامترهاي کيفی در این منطقه لزوم تلفيق آب سطحی و  روند افزایشی بوده است. با این تحليل کيفی و

 ي آب زیرزمينی مشهود است.زیرزمينی به منظور مدیریت بهتر سفره
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