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چکيده
آبهاي سطحي به ويژه رودخانهها از مهمترين منابع تامين آب ،جهت مصارف شرب و کشاورزي ميباشند .رودخانه چمانجير از
مهمترين منابع آبي استان لرستان به شمار مي آيد .هدف از اين تحقيق ،ارزيابي کيفيت آب و روند تغييرات پارامترهاي کيفي
آب اين رودخانه توسط روش هاي گرافيکي از قبيل نمودارهاي ويلکاکس ،شولر و پايپر ميباشد .از اين نمودارها جهت پايش
کيفيت آب و ارزيابي دادههاي بدست آمده از سال  7431تا  7435ايستگاه چمانجير استفاده گرديد .در اين مطالعه نمودار پايپر
تيپ کيفي آب را از نوع کلسيم-منيزيمي معرفي نمود .بر اساس دياگرام شولر تمام نمونههاي مربوط به آب رودخانه چمانجير
در دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعي از نظر شرب ندارند .همچنين نمودار ويلکاکس نشان ميدهد که
اکثر نمونهها در کالس کمي شور ( )C2S1قرارگرفته و براي کشاورزي تقريبا مناسب ميباشد .نتايج رونديابي پارامترهاي کيفي
آب با استفاده از آزمون ناپارامتريک من -کندال نشان داد که عالرغم روند نزولي در مقادير اسيديته و دبي جريان ،که نشان
دهنده کاهش اسيديته آب در مدت مورد مطالعه ميباشد ،ساير پارامترها از قبيل هدايت الکتريکي ،بيکربنات ،کلر ،کلسيم،
منيزيم ،باقيمانده امالح ،کل کاتيونها ،سختي موقت و سختي کل داراي روند صعودي و معنيدار در سطح اطمينان  55درصد
مي باشند .روند صعودي تغييرات امالح محلول آب ،نشان دهنده کاهش کيفيت آب و افزايش امالح محلول اين رودخانه
ميباشد.
واژههاي کليدي :آزمون من-کندال ،رودخانه چم انجير،کيفيت آب.
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مقدمه
امروزه آب به عنوان يکي از عوامل بهبود و رشد
اقتصادي جوامع به شمار ميآيد ،لذا مديريت بهينه منابع
آب به ويژه آب شيرين ،به عنوان يکي از مهمترين
برنامههاي کشورها محسوب ميشود .کيفيت آبهاي
سطحي در مناطق مختلف بدليل تنوع سازندها و
ساختارهاي زمينشناسي و عوامل هيدروژئولوژيکي تغيرات
متفاوتي را در بر دارد .شناخت و بررسي کيفيت منابع آب
در مديريت و استفاده بهينه از آن از اهميت بااليي
برخوردار است .بررسي تغييرات فصلي کيفيت آبهاي
سطحي ،جنبه مهمي در ارزيابي تغيرات موقتي آلودگي
رودخانهها بر اثر منابع نقطهاي و غيرنقطهاي طبيعي و
انساني ميباشد (اويانگ و همکاران .)6009 ،با توجه به
اهميت موضوع تاکنون مطالعات متعددي در راستاي
بررسي کيفيت منابع آب و روند پارامترهاي کيفي آب
صورت گرفته که به ذکر برخي از آنها ميپردازيم.
خمر و همکاران ( ،)7450در بررسي کيفيت منابع آب
در منطقه معدني کوه زر در غرب تربت حيدريه ،پس از
اندازهگيري کاتيون و آنيونهاي نمونههاي آب برداشت
شده از منابع زيرزميني ،تيپ آب منطقه را  Na-clوNa-
 Hco3مشخص کردند و کيفيت آب را بر اساس نمودارهاي
شولر و ويلکاکس ،از نظر شرب وکشاورزي نامناسب معرفي
نمودند .ناصري و همکاران ( ،)7435در بررسي
هيدروژئوشيميايي و بيالن حوضه آبريز دامنه سهند با
استفاده از ترسيم دياگرام پايپر در کليه نواحي منطقه،
تيپ آب زيرزميني را از نوع کلسيم/سديم بيکربناته
معرفي کردند .همچنين کيفيت آب زيرزميني را از نظر
شرب و کشاورزي ،خوب بيان داشتند .اصغري مقدم و
فيجاني ( ،)7431در مطالعات هيدروشيميايي آبخوانهاي
بازالتي و کارستي منطقه ماکو ،با استفاده از دياگرام پايپر،
نمونه هاي بازالتي را عمدتا داراي تيپ بيکربنات سديم-
کلسيم و نمونههاي آهکي را داراي تيپ بيکربنات کلسيم-
منيزيم معرفي نمودند .معروفي و بيات ( ،)7433در بررسي
نتايج تجزيه شيميايي کيفيت شيميايي آب رودخانه کرج
با توجه به استاندارد ملي کيفيت آب شرب نشان دادند که
ميانگين غلظت پارامترهاي شيميايي موجود از حد
استاندارد پايينتر ميباشد.
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مديريت کيفيت آب جهت اتخاذ استراتژيهاي
مديريتي منابع آب در حوضه آبخيز ،ضروري ميباشد
(آشتون و همکاران .)7559 ،از اين رو پالوپي و همکاران
( ،)7559در بررسي کيفيت آب رودخانههاي مجاور
جاکارتا اندونزي با استفاده از شاخص کيفيت آب ()WQI
بيان داشتند که در فصول باراني سطح فلزات سنگين بيش
از استانداردهاي اندونزي نميباشد .همچنين نتايج ايشان
نشان داد که کيفيت سراسري آب روخانههاي سيلي وانگ،
سانتر و کروکات در محدوده فقير و خيلي فقير قرار دارد.
سودمندي مدلهاي سري زماني در مطالعات منابع آب از
طريق پيشبيني پارامترهاي اقليمي و تعيين روند آنها
حائز اهميت ميباشد (دودانگه و همکاران .)7457 ،در اين
مطالعه سعي شده است تا با استفاده از روشهاي ترسيمي
به ارزيابي کيفيت شيميايي آب رودخانه و مناسبت آن
براي مصارف شرب و کشاورزي پرداخته شود و تيپ و
رخساره شيميايي آن معرفي گردد .همچنين با استفاده از
آزمون ناپارامتريک من-کندال روند پارامترهاي کيفيت آب
رودخانه مورد مطالعه در ايستگاه چم انجير بررسي گرديد
تا از اين طريق تمهيدات الزم در زمينه مديريت بهينه
منابع آب صورت پذيرد.

مواد و روشها:
در اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت شيميايي و
روند تغييرات کيفي آب در رودخانه چمانجير خرمآباد از
دادههاي  36سال آمار اين ايستگاه از سال  7431تا سال
 7435پس از بررسي صحت دادهها استفاده گرديد.
ايستگاه چمانجير با ارتفاع  7900متر از سطح دريا و در
طول جغرافياييʹ 33o 79و عرض جغرافيايي ʹ44o 69
واقع گرديده است .پارامترهاي کيفيت شيميايي آب
بررسي شده در اين مطالعه شامل باقيمانده امالح ،هدايت
الکتريکي ،اسيديته ،بي کربنات ،کلر ،سولفات ،کل
آنيونها ،کلسيم ،منيزيم ،سديم ،پتاسيم ،کل کاتيونها،
نسبت جذب سديم ،درصد سديم ،سختي موقت و سختي
کل ميباشند که کيفيت شيميايي و روند کلي ساالنه
آشکارسازي و مشخص شده است.
به منظور بررسي کيفيت آب ابتدا وضعيت آماري
دادهها ،آزمون نرمال بودن دادهها و بررسي دادههاي پرت
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به کمک نمودار جعبهاي مشخص گرديد و نمودارهاي
ويلکاکس ،7شولر ،6پايپر 4و دورو 3ترسيم و مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفتند .به منظور بررسي قابليت شرب آب
رودخانه از نمودار نيمه لگاريتمي شولر استفاده گرديد.
همچنين يکي از شاخصهاي کيفيت آب آشاميدني،
سختي آن ميباشد و سختي کل برحسب ميليگرم بر ليتر
از رابطه زير به دست ميآيد .بيشترين سختي آب مربوط
به يونهاي کلسيم و منيزيم ميباشد.
رابطه (:)7

TH  2.497Ca  4.115mg

دياگرام ويلکاکس بر اساس مقادير هدايت الکتريکي
( )ECامالح محلول در آب و نسبت سديم قابل جذب آب
( )SARقادر به طبقهبندي آب در کالسهاي متفاوت
است .يکي از روشهاي متداول درتعيين تيپ (رخساره
هيدروشيمي) آب ،استفاده از نمودار پايپر ميباشد .بر
اساس نمودار پايپر هشت رخساره شيميايي زير قابل
تشخيص است:
Ca-Mg-HCo3-Cl)3 Na-HCo3)2 Ca-Mg-HCo3)7
Ca-Mg-Cl-HCo3)5 Na-HCo3-Cl)4
Na-Cl)8 Ca-Mg-Cl)7
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تأخيرها ) (kاست به آن تابع خود همبستگي گويند و آن
را با  ACFنشان ميدهند (موسوي ندوشني و همکاران،
 .)7450يکي از مهمترين روشهاي بررسي تغيير روند
دادهها ،آزمون ناپارامتريک من-کندال ميباشد (شيخ و
همکاران .)7433 ،استفاده از آزمون ناپارامتري من-کندال
به نرمال بودن دادهها حساس نميباشد .روشهاي
گوناگوني نيز براي آزمون نرمال بودن دادهها وجود دارد.
در اين پژوهش از روش گرافيکي  QQplotاستفاده گرديد
(هلسل و هيرچ  ،7556داالل و ويلکينسون  .)7539آزمون
من-کندال ابتدا توسط من ( )7539و سپس توسط کندال
( )7519توسعه يافت و کاربرد آن توسط سازمان جهاني
هواشناسي توصيه گرديد (مساعدي و کوهستاني،
.)7435در اين آزمون فرض صفر  H0و فرض مقابل  H1به
ترتيب معادل بدون روند و وجود روند در سري زماني
دادههاي مشاهداتي مي باشد .روابط مربوطه جهت براورد
آماره من-کندال از قرار زير است:
(:)2
n

) s    sign( Xj  Xi
i 1 j i 1

Na-Cl-HCo3)6

همچنين دياگرام پايپر بر اساس موقعيت مکاني برخي
کاتيونها و آنيونهاي اصلي نظير ،Ca2+ Mg2+،K+ ،Na+
 Co32- ،Cl- ،So42و Hco3-براي تعيين تيپ و رخساره آب9
استفاده ميگردد (پايپر  ،7533صداقت ،7413فتر
 ،7553قاسمي و همکاران.)7439 ،
پس از نرمالسازي دادهها و تعيين دادههاي پرت،
ايستايي دادهها نيز مورد بررسي قرار گرفت .براي تشخيص
ايستايي يا غيرايستايي يک سري از تابع خود
همبستگي )ACF(9استفاده ميشود .تابع خود همبستگي
يک روش براي بيان وابستگي زماني در ساختار يک سري
زماني ميباشد .از آنجا که ضريب همبستگي ) (rتابعي از

1.Wilcox Diagram
2.Schoeller Diagram
3.Piper Diagram
4.Durov Diagram
5.Fetter
6.AutoCorrelation Function

n 1

( Xj  Xi )  0
( Xj  Xi )  0
( Xj  Xi )  0

 1 if
sign( Xj  Xi )   0 if
 1 if

اگر در سري دادهها گره وجود داشته باشد ،واريانس و
آماره من-کندال از روابط زير محاسبه خواهد شد:
(:)3

)n(n  1)(2n  5) p1 t p (t p  1)(2t p  5
q
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در روابط فوق  nتعداد دادهاي مشاهداتي (طول دوره
آماري) Xi ،و  Xjبه ترتيب iامين و jامين داده مشاهداتي و
 qتعداد گرههاي ايجاد شده tp ،تعداد گره براي مقدار  pام
و  Zsمقدار آماره من-کندال ميباشد که مقدار مثبت آن
نشان دهنده روند افزايشي و مقدار منفي آن بيانگر روند
کاهشي در سري دادهها ميباشد .براي بررسي روند دادهها
در سريهاي ساالنه دادهها ،چنانچه مقادير مطلق  Zبه
دست آمده از آزمون من-کندال از عدد  7/59بزرگتر
باشد ،آنگاه در سطح  9درصد روند دادهها معنيدار خواهد
بود و چنانچه مقدار  Zاز عدد  6/99بزرگتر باشد ،آنگاه در
سطح  7درصد نيز معنيدار خواهد بود . .الزم به ذکر است
که تمامي تجزيه و تحليلهاي آماري اين پژوهش در
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محيط آماري و برنامهنويسي  Rو نمودارهاي کيفي آب
توسط نرمافزار  AqQAرسم گرديدند.

نتايج:
جهت مقايسه ميانگينها و آزمون نرمال بودن دادهها و
تعيين دادههاي پرت از نمودار جعبهاي استفاده گرديد.
نمودار جعبهاي معياري براي شناسايي شکل توزيع و
شناسايي دادههاي پرت است .در شکل( )7قسمتهاي
مختلف نمودار جعبهاي ( )Plot Boxنشان داده شده است.
در دنبالة باال و پائين مستطيل که دو خط افقي درانتهاي
دوخط عمودي باال و پائين مستطيل هستند مرز بين
دادههاي پرت و مرزي است .عالمت ( ) نشان دهنده
يک داده پرت مي باشد .شکل(.)7

شکل( :)2نمودار جعبهاي پارامترهاي کيفي آب در رودخانه چم انجير خرمآباد

طبقهبندي آبهاي سطحي از نظر کشاورزي بر مبناي
دو پارامتر هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم استوار
است .نقاط حاصل از تقاطع اين دو پارامتر در نمودار
ويلکاکس بيانگر رده نمونه آبي مورد نظر ميباشد .روش
طبقهبندي ويلکاکس واستفاده از نمودار آن کاربرديترين
روش براي طبقهبندي آب از نظر کشاورزي در مطالعات
هيدرولوژي است .نتايج بررسي کيفيت شيميايي آب
توسط نمودار ويلکاکس نشان ميدهد که اکثر نمونهها در

کالس کمي شور ( )C2S1قرارگرفته و براي کشاورزي
تقريبا مناسب ميباشد (شکل-6الف) .بر اساس دياگرام
شولر تمام نمونههاي مربوط به آب رودخانه چمانجير در
دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعي
از نظر شرب ندارند (شکل-6ب) .همچنين با توجه به
بررسي مقادير  SARو  Naکيفيت شيميايي آب بر اساس
درصد سديم قابل قبول ارزيابي شده و کيفيت بر اساس
 RSCنيز مناسب ميباشد.
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شکل( : )1نمودار ويلکاکس (الف) ونمودار شولر (ب) مربوط به رودخانه چم انجير خرمآباد

يکي از روشهاي متداول در تعيين تيپ (رخساره
هيدروشيمي) آب ،استفاده از نمودار پايپر ميباشد .تمرکز
نمونهها در دياگرام پايپر (شکل-4الف) نشان دهنده اين
مطلب است که آب رودخانه چمانجير در ناحيه 70
قرارگرفته که مربوط به تيپ کلسيم-منيزيم ميباشد.
همچنين قرار گرفتن نمونهها در ناحيه  Bبيانگر تيپ
کلسيمي و در ناحيه  Eنشان دهنده تيپ بيکربناته-
کربناته ميباشد .جهت تعيين نوع و منشاء آب رودخانه
ميتوان از نمودار دروو استفاده کرد (شکل-4ب) .اساس
اين نمودار مقادير کاتيون و آنيونهاي عمده آب (برحسب

درصد) ميباشند که به ميلي اکي واالن رسم ميشوند .از
مزاياي نمودار دروو نسبت به نمودار پايپر نمايش بهتر
تيپهاي مختلف آبي و فرايندهاي هيدروشيميايي مانند
تبادل يوني ميباشد (سينقال و گاپتال .)7555 ،همانطور
که سير تکاملي نمودار نشان ميدهد ،تيپ آب در رودخانه
چمانجير از نوع کلسيم -منيزيم است .همچنين مستطيل
سمت راست نمودار نمايانگر ميزان امالح باالي آب
رودخانه ميباشد که حد باالي  TDSاين موضوع را تصديق
ميکند .ميزان آب رودخانه نيز به سمت اسيدي بودن
تمايل ميکند.
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شکل( :)9نمودار پايپر (الف) و نمودار دروو (ب) مربوط به پارمترهاي کيفيت آب رودخانه چم انجير خرمآباد

براي بررسي استقالل دادهها ضرايب خود همبستگي
براي گامهاي تاخير  7تا  9سال براي هر يک از سريهاي
مشاهدات محاسبه و روي نمودارهاي تابع خود همبستگي
( )ACFترسيم شدند .نتايج محاسبه براي سري دادههاي
پارامترهاي کيفي نشان داد که براي گامهاي تاخير  7تا 9
سال ،گام هاي زماني گوناگون دادهها مستقل ميباشند
(شکل .)3جهت بررسي رعايت شرط عدم نرمال بودن
دادهها جهت استفاده از آزمون من-کندال ،از نمودار
گرافيکي  QQplotاستفاده گرديد .بررسي منحنيهاي
 QQplotنشان دهنده غير نرمال بودن سريهاي مشاهدات

ميباشد .به گونهاي که براي سري مشاهدات غير نرمال
ابتدا و يا انتهاي منحني ،داراي چولگي ميباشند که بيانگر
غير نرمال بودن دادهها است .براي مقايسهي سريهاي
نرمال و غير نرمال بر روي نمودار  ،QQplotسري دادههاي
کيفي ساالنهي رودخانه چم انجير در شکل( )9نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده مي شود چولگي شديدي
در ابتدا و انتهاي منحنيها وجود دارد .به دليل اينکه سري
دادههاي کيفي ساالنه داراي توزيع غير نرمال ميباشند ،از
آزمون ناپارامتريک من-کندال جهت تجزيه و تحليل روند
در دادهها استفاده گرديد.
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شکل ( :)4نمودار خود همبستگي ( )ACFمربوط به پارامترهاي کيفيت آب در رودخانه چم انجير خرمآباد

شکل ( :)5نمودار  QQplotمربوط به پارامترهاي کيفيت آب در رودخانه چم انجير خرمآباد
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بررسي روند پارامترهاي کيفي نشان ميدهد که اکثر
پارامترها داراي روند صعودي و معنيدار ميباشند.
پارامترهاي باقيمانده امالح ،هدايت الکتريکي ،بيکربنات،
کلر ،کلسيم ،منيزيم ،کل کاتيونها ،سختي موقت و سختي
کل داراي روند صعودي و معنيدار و پارامترهاي اسيديته
و دبي جريان نيز داراي روند نزولي و معنيدار در سطح
 55درصد ميباشند که بيان کننده کاهش اسيديته آب در
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دوره مورد مطالعه ميباشد .ساير پارامترها داراي روند
معنيدار در سطوح مورد بررسي نميباشند .با توجه به
اينکه دبي جريان داراي روند نزولي و معنيدار که بيان
کنند کاهش دبي در بررسي بلند مدت ميباشد و ساير
پارامترها داراي روند صعودي ميباشند ،امالح محلول در
آب افزايش يافته و کيفيت شيميايي آن کاهش يافته است
(جدول.)7

جدول ( :)2نتايج آزمون من-کندال جهت تشخيص روند پارامترهاي کيفي مورد بررسي
TAU
P_VALUE
پارامتر
دبي
باقيمانده امالح
هدايت الکتريکي
اسيديته
بي کربنات
کلر
سولفات
کل آنيونها
کلسيم
منيزيم
سديم
پتاسيم
کل کاتيونها
نسبت جذب سديم
درصد سديم
سختي موقت

0/007
0/000
0/000
0/007
0/000
0/000
0/14
0/44
0/000
0/000
0/6
0/34
0/000
0/000
0/000
0/000

-0/44
0/99
0/99
-0/43
0/90
0/35
0/049
-0/703
0/93
0/43
-0/74
0/76
0/99
-0/49
-0/39
0/99

سختي کل

0/000

0/99

روند تغييرات پارامترهاي کيفي آب در شکل( )9نشان
داده شده است .همانطور که از نتايج آزمون من-کندال نيز
به دست آمد (جدول ،)7اکثر پارامترها داراي روند صعودي
ميباشند .همچنين شکل( )1روند تغييرات امالح محلول

آب را نشان ميدهد که روند صعودي آن به خوبي در
شکل نمايان ميباشد که نشان دهنده کاهش کيفيت آب
ميباشد.
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شکل( :)6نمودار سري پارامترهاي کيفي آب در رودخانه چم انجير خرمآباد

شکل( :)7نمودار سري مربوط به پارامتر امالح محلول در رودخانه چم انجير خرمآباد
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بحث و نتيجه گيري:
کميت و کيفيت آب ،يکي از پايههاي اصلي توسعه
پايدار به شمار ميروند .از طرفي رودخانهها نيز به عنوان
يکي از منابع اصلي و قابل دسترس تامين کننده نيازهاي
جوامع بشري مطرح بوده که عالوه بر کميت آب ،کيفيت
آب آنها نيزجزء پارامترهاي مهم تعيين کننده محسوب
ميشوند .بررسي کيفيت شيميايي آب رودخانه چمانجير
خرمآباد نشان ميدهد که از نظر شرب آب اين رودخانه در
محدوده خوب وقابل قبول قرار دارد .از نظر کشاورزي نيز
محدوديت آنچناني وجود نداشته و تقريباً قابل قبول
ميباشد و ميتوان براي کشاورزي مورد استفاده قرار داد.
همچنين تمام نمونهها از نظر درصد سديم نيز داراي
کيفيت قابل قبولي ميباشد .با توجه به نمودار پايپر آب
رودخانه چم انجير از تيپ کلسيم_منيزيم ميباشد که اين
احتمال ميرود وجود کلسيم بدليل وجود انحالل کانيهاي
کربناته و يا ژيپس در باالي حوضه باشد ،همچنين انحالل
کاني هاي کربناته از جمله دولوميت و کلسيت دولوميتي و
کانيهاي حاوي يون منيزيم ميتواند به عنوان دليلي بر
افزايش ميزان منيزم آب باشد که نيازمند تحقيقات
بيشتري در اين زمينه ميباشد .در بررسي کيفيت
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شيميايي آب رودخانه چمانجير مشاهده ميکنيم روي هم
رفته کيفيت شيميايي آب اين رودخانه از جنبههاي
گوناگون کيفيت نسبتاً مطلوبي داشته و با احتياط و رعايت
اصول بهداشتي الزم ميتوان جهت استفادههاي گوناگون
از آن بهرهبرداري نمود .عالوه بر اين امر مطالعه روند
تغييرات پارامترهاي کيفي اين رودخانه در دوره مورد
مطالعه نشان ميدهد که در اکثر پارامترهاي مورد بررسي
جهت روند مشاهده شده صعودي و معنيدار در سطح
اطمينان  55درصد ميباشدکه بيانگر اين واقعيت ميباشد
که به دليل استفادههاي نادرست و عدم رعايت اصول
بهرهبرداري آب رودخانه چمانجير ،بر ميزان امالح محلول
اين رودخانه افزوده شده و سبب کاهش کيفيت آب اين
رودخانه در طول دوره آماري مورد مطالعه گرديده است .از
سوي ديگر خشکساليهاي اخير که کاهش دبي آبي اين
رودخانه را تحت تاثير قرار داده است نيز در اين امر بي
تاثير نبوده است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که روند
افزايشي در ميزان امالح محلول در آب و روند نزولي دبي
جريان ،کاهش کيفيت شيميايي آب را جهت استفادههاي
گوناگون سبب ميشود لذا اظهار ميشود که سازمانهاي
مربوطه در برنامهريزيهاي مديريتي خود بر اين امر واقف
باشند.
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Trend Analysis of Chemical Water Quality Parameters;
Case study Cham Anjir River
SolaimaniSardo, M11.,Vali, A.A12., Ghazavi, R13., Saidi Goraghani, H.R14.,

Abstract:
Surface waters, especially rivers are important sources of water for drinking and farming. Cham Anjir
river is a main water resource in Lorestan province. The main purpose of this study was assessment of
water quality parameters and routing using graphical methods such as Wilcox, Schoeller and Piper
Diagram. Quality and quantity data (1968 - 2010 Cham Anjir station) were analyzed. According to
Piper diagram, type of water quality was in calcium-magnesium range. Schoeller diagram showed that
all water samples are in potable and acceptable class. Result of chemical water quality analyze by
Wilcox Diagram showed that the most samples are located in low salinity class (c2s1) that are suitable
for farming. Menn-Kendal test was used for water quality routing. According to results, pH and
discharge decreased consequently, acidity of the water increased. A significant increase in other
parameters has been observed (such as: Electrical conductivity, bicarbonate, chlorine, calcium,
magnesium, residual salts, total anions, total hardness and temporary hardness). Uptrend of water
dissolved salts show a reduction in water quality and an increase in soluble salts.
Keywords: Water Quality, Menn-Kendal Test, Cham Anjir River,
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