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آشکارسازی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر روند کیفیت آب در حوضه سد کمال صالح
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چکیده
تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر منابع آب به اثبات رسیدهاست .این تحقیق در ابتدا به منظور آشکارسازی پدیده تغییر
اقلیم ،به تحلیل روند سری زمانی دما و بارش حوضه سد کمال صالح پرداختهاست .دادههای دما و بارش ایستگاههای
محدوده حوضه در دوره زمانی موجود بررسی شد .به این منظور آزمونهای مبتنی بر تصادفیبودن دادهها ،تست نقاط
عطف و تست خود همبستگی و همچنین آزمونهای روند شامل تستهای پارامتریک رگرسیون خطی و ناپارامتریک من-
کندال و اسپیرمن در گام زمانی فصلی برای هر ایستگاه انجام شد .همچنین دمای حداقل و حداکثر ساالنه ایستگاهها،
مورد تحلیل قرار گرفت .به طور کلی رد فرض تصادفیبودن سری زمانی دمای تعدادی از ایستگاهها و وجود روند در
اکثر آنها و همچنین روند کاهش بارش زمستانه و افزایش بارش تابستان را میتوان به عنوان دلیلی بر وجود تغییر
اقلیم در حوضه مطالعاتی استنباط کرد .در ادامه تأثیر تغییر اقلیم بر کیفیت آبهای سطحی حوضه بررسی گردید.
بدین منظور روند تغییرات مؤلفههای کیفیت آب در ایستگاه تیره دوآب در دوره پانزده ساله برای فصول بهار و زمستان
با استفاده از آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل شد .برای مقادیر عناصر پتاسیم ،سدیم ،منیزیم ،کلسیم ،کلر و ترکیبات
سولفات ،بیکربنات موجود در آب ،روند معناداری با سطح اطمینان باالی  %50مشاهده گردید ،EC .در فصل بهار سیر
افزایشی اما فاقد سطح معنیدار و در فصل زمستان روند باالی  %55را نشان داد .پارامتر  ،TDSروند معنیداری با
سطح اطمینان باالی  %55نشان داد .این نتایج حاکی از امکان تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر کاهش کیفیت آب سد
داشت.

واژگان کلیدی :آزمونهای آماری ،تغییر اقلیم ،حوضه سد کمال صالح ،کیفیت آب ،متغیرهای اقلیمی
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مقدمه
اولین قدم در حفاظت منابع آبی و احیاء آنها توجه
به مسأله کیفیت اولیه آب در حوضه است .گرمایش
زمین و کاهش بارشهای بهنگام و مفید و پیامدهای
اکولوژی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ناشی از آن
عالوه بر صاحبان علم ،افکار دولتمردان و سیاستمداران
را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است ،تا جایی که
مسئله تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن با توجه به
جمعیت رو به افزایش جهان مهمتر جلوه مینماید .با
گذشت زمان و گسترش جوامع و به تبع آن افزایش
استفاده از منابع آبی ،تغییر خصوصیات کیفی منابع
آبی افزایش پیدا کرده است .رشد جمعیت و آلودگی-
های ناشی از تخلیه فاضالبهای شهری صنعتی و
کشاورزی شیرابههای محل دفع زباله و روانابهای
سطحی باعث گسترش آلودگی و محدودتر شدن منابع
آب شده است .منابع آب سطحی مانند دریاچهها،
رودخانهها و مخازن ،بیشتر از منابع آبی زیرزمینی در
معرض آلودگی هستند .خصوصیات طبیعی حوضه
آبخیز ،کمیت و کیفیت آبهای ورودی به مخزن،
خصوصیات اقلیمی منطقه (درجه حرارت وزش باد
میزان نزوالت جوی) و میزان فعالیتهای مختلف
انسان در حوضه آبخیز از جمله عواملی هستند که
کیفیت آب مخازن سدها را تحت تاثیر قرار میدهند؛
لذا با توجه به افزایش جمعیت کشور ،نیاز روز افزون به
منابع آب سالم برای شرب و کشاورزی نیز افزایش می-
یابد.
یکی از روشهای متداول به منظور تحلیل سری-
های زمانی دادههای هواشناسی و هیدرولوژیکی،
بررسی وجود یا عدم وجود روند در آنها ناشی از
تغییرات تدریجی طبیعی و تغییر اقلیم یا اثر فعالیت-
های انسانی میباشد .از معدود تحقیقاتی که در این
زمینه در ایران انجام شده است ،میتوان به موارد زیر
اشاره نمود.
بردی شیخ و همکاران ( )1788روند سه متغیر
آماری دبی متوسط روزانه ،حداکثر دبی روزانه و دبی
حداکثر لحظه ای برای شش ایستگاه هیدرومتری واقع
در حوضه آبریز اترک در دوره آماری سی ساله با
استفاده از دو آزمون ناپارامتریک من– کندال و رو
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اسپیرمن مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان
نشان داد که دو آزمون نتایج مشابهی ارائه میدهند.
تبریزی و همکاران ( )1788به بررسی روند تغییرات
بارش در استان تهران پرداختند .در این راستا با
استفاده از روش رتبهبندی من کندال در سریهای
زمانی فصلی و سالیانه ،سعی در شناسایی تغییرات و
سپس نوع و زمان آنها شده است .معروفی و طبری
( )1750روند تغییرات ساالنه ،فصلی و ماهانه دبی
رودخانه مارون را با استفاده از آزمونهای ناپارامتری
من -کندال و سن و همچنین تحلیل پارامتری
رگرسیونی مورد ارزیابی قرار دادند و برای این منظور از
دادههای پنج ایستگاه آبسنجی استفاده کردند .افضلی
و شاهدی ( )1757با توجه به مطالب فوق و اهمیت و
نقش آبهای زیرزمینی ،تغییرات کمی و کیفی آب
زیرزمینی در سه سال در بخشی از دشت آمل -بابل
واقع در حوضه آبخیز دریای خزر را مورد بررسی قرار
دادند و روند تغییرات هر کدام از عوامل کیفی با
استفاده از آزمون من -کندال را تعیین نمودند .نتایج
تحقیق آنها بیانگر کاهش ناچیز سطح آب زیرزمینی و
بهبود وضعیت کیفی آب زیرزمینی در منطقه یاد شده
میباشد .عبادتی و هوشمندزاده ( )1757کیفیت آب
رودخانة دز در ایستگاه آبسنجی دزفول برای شرب
انسانی ،صنعت و کشاورزی را مقایسه کردند و براساس
نمونهبرداریها ،غلظت شاخصهای فیزیکی و شیمیایی
تعیین شد و نتیجه گیری نمودند کیفیت آب رودخانه
دز در محدودۀ شهر دزفول ،تقریباً جزء آبهای سخت
محسوب میشود و کیفیت آب رودخانه برای کشاورزی
و شرب دام و طیور را مناسب ارزیابی کردند .مددی نیا
و همکاران ( )1757کیفیت آب رودخانه کارون در بازه
اهواز ،از فروردین تا اسفندماه  1782را با بررسی
پارامترهای کیفی آب انجام دادند .کیفیت آب در
فصول مختلف نشان داد در فصل پاییز به علت شروع
بارندگی و کاهش آالیندهها بهترین وضعیت و در فصل
بهار به دلیل کاهش بارندگی ،وجود دمای مناسب برای
رشد کلیفرمها و نیز افزایش کدورت بدترین وضعیت را
داشته است .خنامانی و همکاران ( )1757به بررسی
روند تغییرات برخی از خصوصیات آبهای زیرزمینی
دشت سگزی اصفهان پرداختند .آنها به منظور بررسی
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همگنی از آزمون ران -تست و برای بررسی استقالل
دادهها نیز از توابع خود همبستگی مربوط به سریهای
زمانی و در نهایت از آزمون من -کندال جهت ارزیابی
روند سریهای زمانی تغییرات خصوصیات آبهای
زیرزمینی استفاده کردند و نتیجه گرفتند تمامی
سریهای مورد استفاده تصادفی هستند و آزمون
تحلیل روند من -کندال میتواند شاخص مناسبی برای
ارزیابی روند موجود در دادهها باشد .مقدم و همکاران
( )1754با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و
منطق بولین ،آب دشت مشهد را براساس پارامترهای
کیفی مؤثر در طبقهبندیهای شرب و کشاورزی پهنه-
بندی کردند و سپس روند تغییرات زمانی و مکانی آن-
ها را بررسی نموده و نشان دادند که افزایش فعالیت-
های انسانی ،نوسانات آب و هوایی ،دمای آب و
آلودگیهای انتقال یافته از خارج محدوده مطالعاتی به
ترتیب از عوامل مؤثر بر کیفیت آب دشت مشهد می-
باشند .بیاتی خطیبی و همکاران ( )1757تغییرات
دراز مدت رودخانه اهر را با استفاده از چندین شاخص
بررسی و با استفاده از آزمون من کندال روندیابی
نمودند و نتایج را با استفاده از تابع رگرسیون خطی تا
سال  1200پیشبینی کردند .محمودی و همکاران
( )1752تاثیر خشکسالی بر کیفیت آب سطحی استان
سیستان و بلوچستان را ارزیابی نمودند .به این منظور
در طول دوره آماری  1572 -4005دوره های
خشکسالی و ترسالی مشخص شد .در مطالعه کیفی
نیز از آمار ده ساله  1557 -4002استفاده گردید که
در دوره اقلیمی خشک قرار دشته ،تغییرات کاتیونها،
آنیونها و  ECبررسی شدهاست.
مطالعاتی نیز در خارج از کشور در این زمینه
انجام شده است Mimikou et al. (2000) .اثرات
تغییر اقلیم بر شاخصهای کیفی و کمی آب منطقهای
از نواحی مرکزی یونان را بررسی کردند .آنها از مدل
 WBUDGبرای بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب و از
مدل  R-Qualبرای شبیهسازی کیفیت آب در پایین-
دست منبع مورد نظر استفاده کردندTong and .
) Chen (2002از مدلی برای رابطه بین کاربری
اراضی و کیفیت آب استفاده نمودند .ایشان در این
پژوهش در ایالت اوهایو با استفاده از یک رویکرد جامع
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به بررسی اثرات هیدرولوژیکی کاربری اراضی در
مقیاس منطقهای و محلی پرداختند و تجزیه و تحلیل
سال هشتم • شماره بیست ونهم• پاییز 6931
آماری و فضایی را برای بررسیهای آماری و مکانی به
کار گرفتند Wilby, 2006 .به مدلسازی اثر تغییر
اقلیم بر کمیت و کیفیت آب در رودخانه کنت بریتانیا
پرداختند که نتایج مطالعه آنها کاهش جریان رودخانه
و همچنین کاهش کیفیت آبهای سطحی در روندی
بلند مدت را نشان میدهدWhitehead et al. .
) (2009مروری بر پتانسیل تغییر اقلیم را بر کیفیت
آب سطحی بر اساس استانداردهای انگلستان انجام
دادند Delpla et al. (2009) .تاثیر تغییر اقلیم بر
کیفیت آب آشامیدنی را بررسی نمودند .ایشان اثرات
کیفیت آب منابع (رودخانهها و دریاچه) را با استفاده از
پارامترهای تعیینکننده (پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی ،میکروآالینده و پارامترهای بیولوژیکی)
بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که روندی
کاهشی در کیفیت آب آشامیدنی با تغییر اقلیم به
وجود خواهد آمد که این وضعیت ،خطری بالقوه برای
شرایط بهداشتی آب در آینده به وجود خواهد آورد.
) Lomberg (2010تغییرات فیزیکی شیمیایی و
میکروبی در چند نقطه از طول رودخانههای منتهی به
سد رودپارت در افریقای جنوبی را در یک دوره آماری
ده ساله با هدف تعیین ارتباط بین دو متغیر میزان
بارش و کیفیت آب را بررسی نمود .در این تحقیق به
منظور بررسی امکان رخداد پدیده تغییر اقلیم در
مقیاس حوضه ،از آزمونهای آماری تصادفی بودن و
روند پیشنهادی  1 WMO/UNESCOبر روی سری
زمانی دما و بارش استفاده شده است .همچنین به
منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخصهای کیفی
آب ،بررسی وجود روند در پارامترهای کیفی آب
ایستگاههای محدوده حوضه نیز مورد تحلیل قرار
گرفته است .حوضه سد کمال صالح به عنوان منطقه
مطالعاتی این تحقیق انتخاب شده است .الزم به ذکر
است که در این تحقیق ،کنترل کیفی آب براساس
دادههای قابل دسترس که توسط سازمان آب منطقه-
ای استان مرکزی ثبت شدهاند ،صورت گرفته است.
1

- World Meteorological Organization/ United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization
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بدیهی است که در صورت داشتن آمار طوالنی مدتتر،
اظهار نظر قطعیتری میتوانست صورت پذیرد .در این
تحقیق با وجود حداکثر دوره پانزده ساله دادههای
ماهانه کیفی در فصول بهار و زمستان و فقدان داده-
های الزم در فصول دیگر ،سعی شده است تا بر
متدولوژی انجام کار تاکید بیشتری صورت گیرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه حوضه
معرفی سد کمال صالح در محدوده طول 04′′
 25ο 02′تا  25ο 47′ 11′′شرقی و عرض 17′′
 77ο 77′تا  77ο 55′ 55′′شمالی ،در جنوب غرب
استان مرکزی و شمال شرق استان لرستان قرار دارد
(شکل  .)1سد مخزنی کمال صالح با ظرفیت 110
میلیون متر مکعب جهت تأمین آب شرب شهر اراک،
شازند و صنایع وابسته بر روی رودخانه تیره دوآب در
خروجی حوضه کمال صالح احداث شده است .میانگین
نزوالت ساالنه حدود  250میلیمتر و میانگین دمای
ساالنه حدود  11درجه سانتیگراد میباشد .اقلیم
منطقه نیز بر اساس روش آمبرژه در طبقه نیمه خشک
سرد تا نیمه مرطوب سرد قرار دارد.

شکل  -6موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و
ایستگاهها

معرفی ایستگاههای محدوده مطالعاتیپارامتر دمای
هوا در ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی سازمان
هواشناسی و ایستگاههای تبخیرسنجی وزارت نیرو
اندازهگیری میشود .از بین ایستگاههای محدوده
منطقه مطالعاتی ،با توجه به آنکه اکثر آنها تقریبا
جدیدالتاسیس بوده و فاقد آمار کافی هستند ،پنج
ایستگاه که نسبت به بقیه از شرایط بهتری برخوردار
بودند با لحاظ توزیع مکانی آنها نسبت به حوضه،
انتخاب شدند.
به منظور بررسی پارامتر بارش در حوضه سد
کمال صالح نیز ،عالوه بر دادههای بارش ایستگاههای
فوق از دادههای ایستگاه مزرعه خاتون که توسط
وزارت نیرو ثبت شدهاست؛ استفاده گردید .دلیل
انتخاب این ایستگاه آن است که بررسیها نشان داد که
متوسط ارتفاع و متوسط بارش حوضه با مقادیر متناظر
این ایستگاه همخوانی دارد  .مشخصات این ایستگاهها
در جدول  1آمده است.
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جدول  -6اطالعات ایستگاههای ارزیابی شده در منطقه مطالعاتی
نوع داده

دما و
بارش

بارش
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نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع(متر)

طول دوره آماری

نوع ایستگاه

اراک

'49° 46

'34° 6

1708

1956-2013

سینوپتیک

خنداب

'49° 11

'34° 24

1739

1976-2013

سینوپتیک

قدمگاه

'49° 28

'33° 58

1800

1981-2013

تبخیرسنجی

بروجرد

'48° 45

'33° 55

1629

1990-2010

سینوپتیک

الیگودرز

'49° 42

'33° 24

2022

1986-2010

سینوپتیک

مزرعه خاتون

'49° 10

'33° 59

2150

1981-2010

آبسنجی

به منظور بررسی پارامترهای کیفی آب در حوضه
سد کمال صالح ،از دادههای ایستگاه تیرهدوآب (که در
شکل  1نیز نشان داده شده است) در ایستگاه واقع در
روستای دوآب در سالهای  1775تا  1757استفاده
شد .سرشاخه رودخانه تیره تا محل خروج از محدوده
استان مرکزی در ناحیه جنوب غربی استان ،دارای
مساحت  222کیلومترمربع میباشد.
 -انتخاب متغیرهای مورد بررسی

به منظور آشکارسازی پدیده تغییر اقلیم در حوضه از
سری زمانی دادههای دما و بارش ایستگاههای محدوده
مطالعاتی استفاده شد .همچنین در ارزیابی اثرات
تغییرات اقلیم بر شاخصهای کیفی آب سد کمال صالح
نیز پارامترهای کیفیت آب شامل آنیونهای بیکربنات
) ،(HCO3سولفات ) (SO4و کلر ) (Clو کاتیونهای
پتاسیم ) ،(kسدیم ) ، (Naمنیزیم ) (Mgو کلسیم
) (Caو همچنین کل مواد جامد محلول )،(TDS
هدایت الکتریکی ) ،(ECقلیائیت ) (PHارزیابی
گردیدند.
انتخاب آزمونهای آماری مناسب به منظور تشخیص
روند
روشهای آماری که به تحلیل روند سریهای زمانی
میپردازند را میتوان به دو دسته کلی روشهای پارامتریک
و ناپارامتریک تقسیم نمود .آزمونهای پارامتریک قویتر

هستند اما توزیع دادهها را نرمال فرض میکنند .روش

های ناپارامتریک مستقل از توزیع هستند و از
آنجائیکه توزیع زمانی اکثر سریهای زمانی
هیدرولوژیک غیر نرمال است ،در شناسایی روند
پارامترهای اقلیمی پرکاربردتر و مفیدتر هستند.
تصادفی بودن در میانگین سریهای زمانی به
این معناست که دادهها در شرایط طبیعی به وقوع
پیوستهاند و عامل خارجی باعث بر هم زدن شرایط
طبیعی حاکم بر جریان نگردیده است؛ لذا پدیده تغییر
اقلیم سبب رد فرض تصادفی بودن دادهها میگردد .در
این تحقیق به منظور تحلیل تصادفی بودن پارامترهای
دما و بارش و مولفههای کیفیت آب در حوضه سد
کمال صالح از آزمونهای ناپارامتریک نقطه عطف 1و
خودهمبستگی 2و برای بررسی روند از آزمونهای
ناپارامتریک من -کندال ،7اسپیرمن 2و آزمون
پارامتریک رگرسیون خطی 5استفاده شد .براساس
آزمونهای فوق ،تصادفی بودن و روند برای سری
زمانی دما و بارش و پارامترهای کیفی آب هر ایستگاه
در مقیاس فصلی تحلیل گردید .استفاده همزمان از
آزمونهای تصادفی بودن و روند ،سبب توجیه بهتر
تغییرات سری زمانی شده ،روش مطمئنی برای اثبات
پدیده تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کیفیت آب میباشد.
در ادامه شرح و نحوه کاربرد این آزمونها آمده است:

1 -Turning Points
2 - Autocorrelation
)3 - Mann-Kendall (non-parametric

4- Spearman’s Rho
5- Linear Regression
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تحلیل تصادفی بودن
آزمون نقاط عطف
در این تست تمام نقاط عطف در یک سری
محاسبه میشود .به صورت آماری ،آماره  Zمحاسبه
شده و بر اساس سطح اطمینان مورد نظر (a=0.1,
) a=0.05, a=0.01با  Zα/2مقایسه میشود .در
صورتیکه  ،|Z| > Zα/2فرض تصادفی بودن دادهها رد
میشود ( aبیانگر سطح معنیداری است).
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روش من -کندال (Mann, 1945; Kendall,
) 1975وجود روند در یک سری زمانی را بدون توجه
به خطی یا غیر خطی بودن روند جستجو میکند .این
تست فرضیه صفر به معنی عدم وجود روند را در
مقابل فرضیه دیگر ،وجود روند افزایشی یا کاهشی
بررسی میکند .در ابتدا پارامتر  Sبه صورت زیر
محاسبه میشود:
( )4

آزمون خود همبستگی
تابع خود همبستگی رابطه خطی میان مشاهدات
سری زمانی را که با  Kوقفه زمانی از هم جدا شدهاند
را اندازهگیری میکند .در این روش ابتدا تابع خود
همبستگی  rkمحاسبه میشود rk .بین  +1و -1
است؛ بهطوریکه هرچه به عدد  +1نزدیک شود ،بیانگر
آن است که مشاهدات تمایل زیادی به حرکت با هم
در یک مسیر خطی و شیبی مثبت دارند ،در مورد -1
هم تمایل به حرکت در مسیر خطی با شیب منفی
اثبات میشود.

که  Nتعداد دادهها است .با فرض = )(xj −xi
 ،θمقدار ) sgn(θاز رابطه زیر بدست میآید:

( )7
برای تعداد نمونههای زیاد ) (N>10تست با
استفاده از توزیع نرمال انجام میشود (Helsel and
) Hirsch, 2002با میانگین و واریانسی که از رابطه
زیر بدست میآیند:
E[S] = 0

تحلیل روند

-

() 2

آزمون رگرسیون خطی
معادله یک مدل رگرسیون خطی ساده به شکل زیر

است:

() 5
()1

Y = β0 +β1X +ε

که در آن  β0عرض از مبدأ β1 ،شیب خطε ،
عامل خطا Y ،متغیر وابسته و  Xمتغیر مستقل است.
هدف از رگرسیون خطی ساده این است که با برآورد
کردن پارامترهای  β0و  ، β1مدل خطی سادهای به
دادهها بر اساس اصل کمترین مربعات 1برازش داده
شود .فرض صفر این آزمون بر عدم وجود شیب و فرض
یک مبنی بر وجود شیب میباشد .معنیدار بودن
شیب بر اساس آزمون دو دامنه  -tاستیودنت برای
سطوح اطمینان مختلف بررسی میشود.
آزمون من -کندال
1- Least Squares

 Nتعداد دادههای مشاهدهای و  nتعداد سری-
هایی است که در آنها حداقل یک داده تکراری موجود
است و  tkفراوانی دادههای با ارزش یکسان میباشد.
در ادامه آماره  Zاز رابطه زیر محاسبه میشود
):(Hirsch et al., 1993

()2

که  αسطح معنی داری لحاظ شده آزمون و  Zαآماره
توزیع نرمال استاندارد در سطح معنی داری  αاست .با
توجه به دو دامنه بودن آزمون Zα/2 ،بکار رفته است.
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اگر  |Z| > Zα/2باشد ،در اینصورت فرض  H0در
سطح اطمینان  αرد میشود .اگر  Zمثبت ،روند
صعودی و در غیر اینصورت نزولی است.
 آزمون اسپیرمنیک آزمون سریع و ساده برای تعیین وجود
همبستگی بین دو کالس از سریهای یکسان از
مشاهدات ،آزمون همبستگی مرتبهای اسپیرمن می-
باشد .اگر سری  Riو  iکه از  1تا  Nتغییر میکند به
ترتیب تاریخ وقوع در کنار هم قرار گیرند ،همچنین Yi
مرتبه  Riو  Xiترتیب وقوع  Riباشد ،سپس ضریب
همبستگی  rsاسپیرمن بر طبق رابطه زیر بدست می-
آید:
()7
تحت فرض صفر در این آزمون روندی نسبت به زمان
در دادهها وجود ندارد و توزیع  rsبه صورت نرمال با
میانگین و واریانس زیر میباشد:
()8

E(rs )= 0

( )5

=)V(rs

مقادیر  P-valueاز آماره  SRدادههای مشاهده شده
با استفاده از تابع توزیع تجمعی نرمال محاسبه می-
گردد .آماره آزمون  SRبا استفاده از روابط زیر قابل
محاسبه است.
()10
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()11
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سال ه dt

بر اساس رابطه ذکر شده چنانچه به طور مثال
باشد ،در سطح اطمینان %55
آزمون روند معنیدار بوده و سری زمانی دادههای
مشاهدهای دارای روند میباشد (مرید.)1785 ،

نتایج و بحث
برای بررسی دمای محدوده حوضه مطالعاتی ،با
لحاظ توزیع مکانی ،طول دوره آماری و مقایسه با
مقدار متوسط دمای حوضه از ایستگاههای اراک،
قدمگاه ،خنداب ،الیگودرز و بروجرد استفاده شد .از
آنجائیکه طول دوره آماری ایستگاههای محدوده
متفاوت میباشد ،به منظور یکسانسازی طول دوره
آماری تا حد امکان ،از دوره مشترک آماری -4010
 1585استفاده شد .الزم به توضیح است که سری
زمانی دمای ایستگاههای دارای آمار ناقص به کمک
ایستگاههای مبنا به روش تفاضلها (علیزاده )1788 ،به
صورت ماهانه تکمیل گردید .در شکل  4نمودار تغییر
دما در سالهای موجود برای ایستگاه های مورد نظر
رسم شده است .برای تکمیل دادههای ناقص بارش
ایستگاههای فوق و ایستگاه مزرعه خاتون نیز از روش
نسبتها (علیزاده )1788،و از ایستگاههای مجاور استفاده
گردید.
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شکل  -2نمودار تغییرات دمای متوسط سالیانه ایستگاهها در طول دوره آماری

در ادامه آزمونهای تصادفیبودن و آزمونهای
بررسی وجود روند دما و بارش در ایستگاههای معرفی
شده به صورت فصلی در طول دوره مورد مطالعه،
بررسی گردید که نتایج آن در جداول  4و  7آمده
است.
براساس این دو جدول در مورد دمای متوسط
فصلی ،میتوان گفت برای ایستگاههای خنداب،
بروجرد و الیگودرز به طور کلی نشانهای دلیل بر
تصادفی بودن سری زمانی مشاهده نمیشود .در مورد
ایستگاههای قدمگاه و اراک نیز در اغلب فصول فرض
تصادفی بودن دمای متوسط رد شده است که میتواند
نشانهای از امکان تاثیر دیده تغییر اقلیم در حوضه
باشد .آزمونهای روند نشان از افزایش معنیدار دمای
متوسط در اکثر فصول ایستگاه اراک و بعضی از فصول
بروجرد و الیگودرز دارد به طوریکه روند افزایش دما
در تابستان و زمستان این ایستگاهها در تمام
آزمونهای انجام شده ،اثبات گردیده است .ضمن آنکه
مقایسه آمار دمای تنها ایستگاه درون حوضه (ایستگاه

هندودر) در طول دوره آماری موجود  1785– 82تا
1785-50حاکی از مشابهت بیشتر دمای حوضه با
ایستگاههای پاییندست سد (بروجرد و الیگودرز) دارد
و لذا میتوان نتایج را حاکی از روند افزایشی دمای
حوضه ناشی از تغییر اقلیم دانست .به منظور تحلیل
بهتر این پدیده روند دمای حداقل و حداکثر
ایستگاههای محدوده مطالعاتی نیز بررسی گردید که
تنها به ذکر نتایج آن بسنده میشود .در حالت کلی
روند ساالنه دمای حداقل با سطح اطمینان بیشتری
نسبت به دمای حداکثر صورت گرفته است .در
ایستگاههای اراک ،بروجرد و الیگودرز ،دمای حداقل و
دمای حداکثر هر دو دارای روند افزایشی هستند در
حالیکه در خنداب و قدمگاه ،که روند دمای متوسط
آنها معنی دار نبود ،دمای حداقل و حداکثر با سطح
اطمینان باالی  % 50روند داشته است؛ اما با لحاظ
آنکه در خنداب ،دمای حداکثر روند کاهشی و دمای
حداقل روند افزایشی دارد و در قدمگاه بالعکس.
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جدول  -9نتایج آزمون روند سری زمانی دمای متوسط و بارش فصلی ایستگاهها (دوره مشترک آماری ())6381-2464
تست من -کندال
ایستگاه

تست رگرسیون
تست اسپیرمن
خطیم• پاییز 6931
بیست ونه
سال هشتم • شماره

فصل
دما

بارش

دما

بارش

دما

بارش

بهار

)S (0.05

×

)S (0.05

×

)S (0.05

×

تابستان

)S (0.01

×

)S (0.01

)S (0.1

)S (0.01

×

پاییز

×

×

×

×

×

×

زمستان

)S (0.1

×

)S (0.1

×

)S (0.1

×

بهار

×

×

×

×

×

×

تابستان

×

×

×

)S (0.01

×

×

پاییز

×

×

×

×

×

×

زمستان

×

)S (0.05

×

)S (0.05

×

)S (0.05

بهار

×

×

×

×

×

×

تابستان

×

×

×

)S (0.05

×

×

اراک

خنداب

قدمگاه
پاییز

×

×

×

×

×

×

زمستان

×

×

×

×

×

×

بهار

×

×

×

×

)S (0.1

×

تابستان

)S (0.1

)S (0.1

)S (0.1

)S (0.01

)S (0.05

)S (0.05

پاییز

×

×

×

×

×

×

زمستان

)S (0.05

)S (0.1

)S (0.1

)S (0.1

)S (0.05

)S (0.1

بهار

×

×

×

×

×

×

تابستان

)S (0.1

×

)S (0.1

)S (0.1

)S (0.05

×

پاییز

×

×

×

×

×

×

زمستان

)S (0.1

×

)S (0.1

×

)S (0.05

×

بروجرد

الیگودرز

بهار

×

×

×

تابستان

)S (0.05

)S (0.01

)S (0.05

پاییز

×

×

×

زمستان

)S (0.01

)S (0.01

)S (0.01

مزرعه خاتون
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شاخصهای کیفی منابع آب حوضه ،مقادیر متوسط
فصلی عناصر ،ترکیبات و پارامترهای کیفی آب بر
حسب دادههای موجود در طول دوره آماری از بهار
سال  4000تا زمستان  )1775 -1757( 4015مورد
بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است عدم ثبت داده و
وجود نواقص در دادههای برخی از فصول سال ،سبب
شد تا به ناچار انجام بررسیها برای فصول بهار و
زمستان هر سال صورت گیرد.
نتایج بررسی تصادفی بودن و وجود روند در
سری زمانی فصلی عناصر و ترکیبات و پارامترهای
کیفی آب حاصل از آزمونهای مختلف در جدول 2
آمده است .از آنجاییکه نتایج تحلیل بدست آمده از
آزمون نقطه عطف برای پارامترهای دما و بارش و
همچنین شاخصهای کیفی مبین عدم هماهنگی نتایج
حاصل از آن با تمام آزمونهای دیگر دارد ،نتایج آن در
تحلیل مد نظر قرار نگرفت.

در مورد بارش نیز مشاهده میگردد که در تعدادی
ایستگاهها مانند خنداب ،بروجرد و مزرعه خاتون در
بعضی فصول به خصوص تابستان و زمستان روند دیده
شده است .با لحاظ متوسط بارش طوالنیمدت حوضه
حاصل از روش کریجینگ (مردیان )1788 ،و متوسط
ارتفاع حوضه و همچنین توزیع زمانی بارش ایستگاه
هندودر واقع در حوضه و مقایسه آنها با مقادیر متناظر
حاصل از هریک از ایستگاهها ،ایستگاه مزرعه خاتون
میتواند به عنوان ایستگاه شاخص بارش حوضه لحاظ
شود ( شاهکرمی.)1752 ،
در ایستگاه مزرعه خاتون در فصول تابستان و
زمستان روند با سطح اطمینان باالی  55درصد اثبات
گردید .نتایج حاکی از کاهش بارش زمستانه و افزایش
بارش تابستان دارد.
در ادامه پس از آشکارسازی پدیده تغییر اقلیم
در حوضه ،به منظور ارزیابی تاثیر این پدیده بر

جدول  -4نتایج آزمون تصادفی بودن و روند سری زمانی فصلی دما ،بارش و پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب (دوره
مشترک آماری ())2444-2464
آزمون

فصل

K

Na

بهار

*0.01

0.05

زمستان

0.05

0.01

Mg

Ca

SO4

Cl

HCO3

0.05

0.01

0.05

0.05

TDS

EC

PH
0.05

نقاط عطف
0.05

0.05

بهار

0.05

0.01

0.01

0.01

زمستان

0.01

0.1

0.1

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.01

0.05

خود همبستگی
بهار

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

من -کندال
زمستان

0.01

0.01

0.05

0.01

0.05

0.01

0.01

بهار

0.01

0.01

0.05

0.01

0.01

0.1

0.01

زمستان

0.01

0.01

0.05

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1

0.01

0.01

0.01

0.1

0.01

اسپیرمن
بهار

0.01

0.05

رگرسیون خطی
زمستان

0.01

0.05

0.1

0.05

0.01

*مقادیر زیرخط دار به معنی وجود روند منفی در سطح معنادار نشان داده شده داخل سلول جدول است.

انتظار میرود تا با گرم شدن هوا و کاهش مقدار
بارش ،مقادیر آنیونها و کاتیونها و نیز مجموع آنها

در آب افزایش یافته و به تبع آن  ECو  TDSافزایش
نشان دهد .همچنین میتوان انتظار کاهش  PHرا نیز
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داشت .برای اثبات این فرضیه نتایج حاصل از جدول
 2مورد ارزیابی قرار گرفت .این بررسی حاکی از آن
است که برای آنیونهای مهم موجود در آب شامل بی-
کربنات ) ،(HCO3سولفات ) (SO4و کلر ) (Clو
همچنین کاتیونهای مهم پتاسیم ) ،(kسدیم ) (Naو
منیزیم ) (Mgدر محدوده مورد بررسی ،روند
معناداری با سطح اطمینان باالی  %50در هر دو فصل
بهار و زمستان قابل مشاهده است.
برای پارامتر  PHهیچ یک از آزمونهای به کار
رفته در سطح معنیداری بکار رفته ،وجود روند را
تایید نمیکنند هر چند نتایج مبین سیر کاهشی PH
در تمام آزمونها در هر دو فصل است .برای پارامتر
 TDSچهار آزمون ،روند معنیداری با سطح اطمینان
باالی  %55نشان میدهند.
برای پارامتر  ،ECدر فصل بهار اکثر آزمونها با
وجود سیر افزایشی ،در سطح معنی داری مورد بررسی
روندی نشان ندادهاند اما در فصل زمستان روندی
باالی  %55را نشان دادهاند.
همانطور که مقایسه جداول نشان میدهد ،رابطه
معکوس میان مقدار بارش با مقادیر عناصر و ویژگی-
های کیفی آب دیده میشود مانند آنچه در تحقیق
روشن و همکاران ( )1751نیز مشخص شده است.
باید در نظر داشت که یکی از اهداف اصلی
ساخت سد کمال صالح تامین آب شرب بوده است و
لذا تغییرات پارامترهای کیفی آن از اهمیت بسزایی
برخوردار است .وجود کلسیم در آب باعث افزایش
نفوذ آب به داخل خاک میشد .از نظر آبیاری هرچه
مقدار کلسیم محلول آب بیشتر باشد مطلوبتر خواهد
بود .اما افزایش همین عنصر در آب باعث سختی آن
میشود که استفاده از آن را برای آب شرب و صنعت
محدود میسازد .منیزیم نیز به مقدار قابل توجهی در
آب وجود داشته و رفتار آن در آب و خاک مشابه
کلسیم است .نمکهای سدیم و پتاسیم نیز در تمام
آبهای طبیعی به مقدار کم و زیاد موجود است
(علیزاده.)1788 ،
بیکربنات مهمترین آنیون موجود در آبهای
طبیعی است .بیکربنات سدیم و پتاسیم به صورت
جامد موجودند اما بیکربنات های کلسیم و منیزیم
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تنها به صورت محلول وجود دارند .از دیگر آنیونهائی
که در تمام آبهای طبیعی یافت می شود کلر است .در
سال هشتم • شماره بیست ونهم• پاییز 6931
صورتیکه غلظت کلر در آب زیاد شود به لحاظ رشد
گیاه سمی خواهد بود .وجود سولفات نیز در آب باعث
از بین بردن سازههای آبی میگردد .در این صورت
سازههای آبی بایستی با مصالح ضد سولفات ساخته
شوند (علیزاده.)1788 ،
نتیجهگیری
نتایج انجام شده به منظور آشکارسازی پدیده
تغییر اقلیم در حوضه سد کمال صالح حکایت از وقوع
این پدیده دارد .به این منظور از آزمونهای آماری
تصادفی بودن و روند داده های دما و بارش ایستگاه-
های محدوده حوضه استفاده گردید .از میان آزمونهای
انجام شده ،نتایج بدست آمده از آزمون نقاط عطف،
هماهنگی کمتری با سایر آزمونها از خود نشان داد
برای ایستگاههای شاخص دما ،بروجرد و
الیگودرز ،به طور کلی نشانهای دلیل بر تصادفیبودن
سری زمانی دمای متوسط فصلی مشاهده نمیشود.
اما آزمونهای روند نشان از افزایش معنیدار دمای
متوسط در فصول تابستان و زمستان داشت .ضمن
آنکه دمای حداقل و دمای حداکثر هر دو ایستگاه
دارای روند افزایشی هستند.
در مورد بارش ایستگاه شاخص مزرعه خاتون نیز
وجود روند با سطح اطمینان باالی  50درصد در
فصول تابستان و زمستان ،حاکی از کاهش بارش
زمستانه و افزایش بارش تابستان دارد .از مجموع
تحلیل متغیرهای اقلیم حوضه ،میتوان اینگونه
استنباط نمود که پدیده تغییر اقلیم در حوضه به
وقوع پیوسته است.
در تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر عناصر و
ترکیبهای مختلف در آب که روی کیفیت شیمیائی و
فیزیکی آب مؤثر میباشند ،برای مقادیر عناصر
(پتاسیم ،سدیم ،منیزیم ،کلسیم ،کلر) و ترکیبات
موجود در آب (سولفات ،بیکربنات) در محدوده مورد
بررسی ،روند معناداری با سطح اطمینان باالی %50
مشاهده گردید ،EC .در فصل بهار سیر افزایشی اما
فاقد سطح معنیدار و در فصل زمستان روندی باالی
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 %55را نشان دادهاست.
پارامتر  TDSهر سه آزمون ،روند معنیداری با
سطح اطمینان باالی  %55نشان میدهند .برای PH
هیچ یک از آزمونهای به کار رفته وجود روند معنی-
دار را تایید نمیکنند .نتایج حاکی از امکان تاثیر
منفی پدیده تغییر اقلیم بر شاخصهای کیفی آب در
حوضه مطالعاتی داشت.
آنچه در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفت امکان-
سنجی تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر کیفیت آب حوضه
سد کمال صالح بوده است .در کنار تاثیر این پدیده بر
شاخصهای کیفی آب بیشک بایستی نقش عوامل
انسانی نظیر افزایش تخلیه پساب کارخانجات ،پساب
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زهکشی و رواناب شهری ،تأثیر کودهای شیمیایی و
تغییر در کاربری اراضی و پوشش گیاهی منطقه در
کاهش شاخصهای کیفی آب حوضه نیز مد نظر قرار
گیرد که بررسی این موضوع خارج از بحث این تحقیق
بود.

تقدیر و تشکر
به منظور انجام این تحقیق به دادههای اقلیمی و
کیفی حوضه سد کمال صالح نیاز بود که اطالعات الزم
از دفتر مطالعات شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی
و سازمان هواشناسی استان مرکزی فراهم گردید که
بدین وسیله از همکاری این عزیزان سپاسگزاری می-
شود.
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Detection of climate change and its impact on the trend of water
quality in Kamal Saleh dam basin
Nazanin Shahkarami1

Abstract
Climate change and its impacts on water resources have been proven. In order to
detect the phenomenon of climate change, this study firstly analyzes the time series of
temperature and rainfall in the Kamal Saleh dam basin. The temperature and
precipitation data of the basin area stations were investigated in the existing time period.
For this purpose, the randomness analysis, turning points and autocorrelation tests as
well as trend tests including parametric test, linear regression and nonparametric tests,
Man-Kendall and Spearman’s Rho, were performed in a seasonal time steps for each
station. Also, the minimum and maximum annual temperatures were analyzed. In
general, the rejection of assuming the randomness of temperature time series in some
stations and the existence of trends in most of them, as well as the trend of decreasing
winter precipitation and increasing summer precipitation can be inferred as a reason for
the existence of climate change in the study basin. In the following, the impact of
climate change on the quality of surface water of the basin were studied. To do this, the
trend of water quality components at Tire Doab station during the fifteen years period
was analyzed by statistical tests for spring and winter seasons. For amounts of K, Na,
Mg, Ca, SO4, Cl, HCO3 in water, a significant trend at 90% confidence level was
observed. The amount of EC had an increase in spring but not significant and showed a
significant trend at 95% confidence level in winter. TDS showed a significant trend
at 95% confidence level. These results indicated the potential impact of the climate
change on decreasing water quality.

Keywords: climate change, climate variables, Kamal Saleh dam basin, statistical
tests, water quality
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