08

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال پنجم • شماره نوزدهم• بهار 1394

بررسی کیفیت شیمیایی آب و روند تغییرات پارامترهای کیفی در محل ایستگاه
نوده رودخانه گرگانرود استان گلستان
،

سجاد نظریان 1بهنام فرید گیگلو

2

تاریخ دریافت1392/11/11 :
تاریخ پذیرش1393/12/10 :

چکیده
رودخانههابهعنوانیکیازمنابعاساسیتأ مینآببرایمصارفگوناگونازجملهکشاورزی،شربوصنعتمطرح

فمهممیباشد.

هایسالهایاخیر،حفظاینمنابعیکیازوظای


ریوخشکسالی
میباشند.باتوجهبهاهمیتاینمجا

در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت شیمیایی و روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رودخانه گرگانرود استان
ازدادههای 73سالآماراینایستگاهاستفادهشد.برایاینمنظورچگونگیکیفیتآب

گلستاندرمحلایستگاهنوده
هایگرافیکیتعیینوهمچنینروندکلیساالنهوفصلهایمختلفسالآشکارسازیو


اینرودخانهبااستفادهازروش
مشخصشدهاست.باتوجهبهاینکهتمامسریهایمشاهداتیغیرنرمالبودندبهمنظورتعیینرونددردادههااز

باتوجهبهنمودارپایپرآبرودخانهگرگانرود

آزمونناپارامتریمن-کندالاستفادهشد.نتایجآنالیزکیفینشاندادکه
اساسسختیکل،ازنوعسختمیباشند.باتوجهبهنمودار

درمحلاینایستگاهازتیپآبهایشورمزهبودهوبر 

قابلقبول قرار داشته و طبق نتایج گراف ویلکوکس میتوان برای
شولر آب این منطقه از نظر شرب در محدوده  
نتایجبررسیروندنشانمی دهدکهاکثرپارامترهایموردبررسیدرایستگاهنوده

کشاورزیمورداستفادهقرارداد .
روندصعودیومعنیداردر بلندمدتداشتهاند  .بهطورکلیروندنزولیدبیجریاندرفصول مختلفسالوروند

الحموجوددرآب،کاهشکیفیتشیمیاییآبراجهتاستفادههایگوناگونسببخواهدشد .

افزایشیمیزانام
واژههای کلیدی :آزمون من کندال ،ایستگاه نوده ،کیفیت شیمیایی آب روند.

 1کارشناسیارشد،گروهآبخیزداری،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان-لرستان،رمشکان.تلفن،58733023390:آدرسپست
الکترونیکیsajjad_nazaryan@yahoo.com:
3کارشناسیارشد،گروهآبخیزداری،دانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیگرگان -اردبیل،دفترفنیمهندسیفرید.تلفن 58208075070:
آدرسپستالکترونیکیbehnam.farid@ gmail.com:

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

01

سال پنجم • شماره نوزدهم • بهار 1394

مقدمه
شناخت آب از نظر کیفیت ،کمیت و چگونگی
حصول آن قدمی اساسی برای بهینهسازی مصرف
است ( روآکس 2و همکاران .)3553 ،رودخانهها به
عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف
گوناگون از جمله کشاورزی ،شرب و صنعت مطرح
میباشند .با توجه به اهمیت این مجاری و

هایسالهایاخیر،حفظاینمنابعیکیاز


خشکسالی
وظایف مهم میباشد .از طرفی این منابع به عنوان
ضالبها ،پسابهای کارخانهها و

محل تخلیه فا
زهکشهای کشاورزی قرار گرفتهاند ( مفتاح حلقی،

خصوصیاتکیفیآبازمؤلفههایی استکه

.)2793
ریزیهای مربوط به
ضرورت لحاظ آن در برنامه 
مدیریت منابعآبوهمچنینارزیابیسالمتحوضه
آبخیزوای جادتغییراتمدیریتیدرآنکامالًاحساس
شده(خادموکالواراچی)3552،3ولیتاکنونکمتر
موردتوجهقرارگرفته است(الشورباجیواورمسبی،7

تخلیهی
 .)3552سدسازی ،آلودگیهای ناشی از  
رودخانهها

بهرهبرداری از شن و ماسه بستر 
فاضالبها ،

رودخانهها

هر یکبه نوعی در دگرگونی محیط زیست 
مؤثرند(برونماك و راندرس.)2790،باتوجهبهاینکه
هر رودخانه تا حدود معینی ظرفیت پذیرش
آالیندههای ورودی را دارا میباشد ،بنابر این امروزه

بررسی کیفی و محیط زیستی این منابع مطرح
میباشد .چنانچه بتوان نقاطی از رودخانه را از نظر

پارامترهای کیفی آب که پایینتر از حد استاندارد
میباشد مشخص نمود ،یافتن نقاط بحرانی و راهکار

مناسب برای رفع این نقاط بحرانی آسانتر میشود
(نظری و همکاران .)3550 ،بنی سعید ()2793
کیفیت آب رودخانه زهره را با استفاده از شاخص
کیفیتآبکانادابررسیکرد و نتیجهگرفت کهآب
این رودخانه از نظر مصارف کشاورزی از باالدست تا
پاییندست روندی کاهشی داشته است .همچنین از


نظرشربنیزآباینرودخانهرادربعضیایستگاهها
مناسب و در بعضی نامناسب ارزیابی کرده است.
ساداتموسوی و بانژاد ( )2798کیفیت آب رودخانه

نکا را ارزیابی کرده و آب این رودخانه را بر اساس
بیکربناته-کلسیمی-منیزیمی ،بر اساس
نمودار پایپر  0
نمودار شولر 0قابل شرب ،طبق نمودار استیف غلظت
آنیونها بیشتر از کاتیونها و بر حسب نمودار

2
ویلکوکس مناسببرایآبیاریارزیابیکردند.افزایش
میزان سدیم در آب سبب کاهش کیفیت آب از نظر
کشاورزیمیشود ( یونگروکاسی.)3557،3بنابراین

از لحاظ کشاورزی افزایش میزان سدیم نسبت به
عناصرکلسیمومنیزیمموجبپراکندگیذراتخاك،
کاهش نفوذپذیری و قابلیت زهکشی آن میشود
(قاسمیوهمکاران.)2799،معروفیوبیات()2799
کیفیت شیمیایی آب رودخانه کرج را ارزیابی کردند.
بررسی نتایج تجزیه شیمیایی آب رودخانه کرج با
توجهبهاستانداردملیکیفیتآبشربنشانداد که
میانگین غلظت پارامترهای شیمیایی موجود از حد
میباشد .فتاحی و مقدم ()2799
پایینتر  
استاندارد  
روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب حوضه آبخیز
رابررسیکردند.نتایجآنهانشاندادکهدر

استانقم
مجموع ،روند تغییرات منابع آب استان قم ،از لحاظ
کمی و کیفی ،دارای افت شدیدی است .زیپر و
همکاران )2839( 9مقادیرمیانهوکیفیتآبرابرای
روندیابی در  295ایستگاه ویرجینیا در فاصله زمانی
 2839-2880تحلیل نمودند .مقادیر میانه و فصلی
برای اکسیژن محلول BOD ،pH ،و تعدادی دیگر از
پارامترهایشیمیاییآبدرنظرگرفتهشدند .پژوهش
آنان نشان داد که تفاوتهای منطقهای از نظر
شناسی،کاربریوویژگیهایسیمایمحیط بر


زمین
روشهای
پارامترهای منتخب تاثیر معنیداری دارد  .
4

- Piper Diagram
- Schoeller Diagram
6
- Wilcox Diagram
7
- Younger and Casey
8
- Zipper et al
5

- Roux et al
- Khadem and Kaluarachi
- Elshorbagy and Ormsbee
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متعددی برای تشخیص روند در سریهای زمانی
دادههای هیدرومتئورولوژیک وجود دارد .آزمونهای

آماری تشخیص روند شامل رگرسیون خطی ،رو
اسپرمن ،تی سن ،من – کندال و کندال
میباشند .دو روش رگرسیون خطی ساده و
فصلی  
من-کندال بیشتر از آزمونهای دیگر استفاده شده و
مورد توجه محققین میباشند (شیخ و همکاران،
دادهها،
روشهای بررسی تغییر روند  
 .)2799یکی از  
میباشد.اینروشبرای
آزمونناپارامتریکمن-کندال 
اولین بار توسط من در سال  2800استفاده شد و
کندال در سال  2830توزیع آماری این آزمون را به
دست آورد .این روش یکی از بهترین روشهای
آشکارسازیوتعیینروند دادههااستوپژوهشگران
زیادی از این روش برای تشخیص روند پارامترهای
اقلیمی و هیدرولوژیکی استفاده کردهاند (شیخ و
همکاران،2799،حجاموهمکاران .)2793،
کندالبرخالفآزمونهای

آزمونناپارامتریکمن-
پارامتریک همچون رگرسیون خطی ،تابع توزیع
هافرضنمیکند.درحالی


مشخصیرابرایسریداده
که قدرت تشخیص آن نیز به اندازه آزمونهای
پارامتریک است (لتن مایر و همکاران .)2880 ،2به
همین دلیل سازمان جهانی هواشناسی ،آزمون من -
کندال را برای بررسی و تشخیص روند در سریهای
زمانی اکیداً توصیه میکند (میشل و همکاران،3
 .)2822
شهنیزاده ( )2793روند تغییرات

قاضیزاده و 
 
رودخانهکرخهرابررسیکردند.نتایجآنهانشانداد

کهایستگاه هایباالدستدارایکیفیتمطلوببوده

ولی ایستگاههای پاییندست به دلیل برخی عوامل
نظیر وضعیت طبیعی رودخانه ،کم شدن شیب
رودخانه و یا مسائلی نظیر ورود فاضالبهای شهری
پاییندستدچارنقصانکیفی شدهاند.فریدگیگلوو
اسمعلیعوری()2782روندتغییراتپارامترهایکیفی

آبرادرایستگاهقزاقلیاستانگلستانبررسیکردهو
- Lettenmaier et al
- Mitchell et al
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نتیجه گرفتند که تمامی پارامترهای مورد بررسی در
روندصعودیرادربلندمدتداشتهاند

ایستگاهقزاقلی
واکثرپارامترهاروندمعنیداریرادرسطح88درصد

نشانمیدهندولیوقتیروندپارامترهایکیفیتآب

را در فصلهای مختلف بررسی کردند نتایج متفاوتی
آوردندبهطوریکهدرفصلهایبهار،پاییزو

بهدست
زمستان بیشتر پارامترها روند صعودی دارند ولی در
فصل تابستان اکثر پارامترها روند نزولی را نشان
میدهند .شرایط مختلف هر فصل اعم از شرایط

اقلیمی و عوامل آالینده موثر در کیفیت آب سبب
تفاوتدرروندپارامترهاشدهاست .
کاهش کیفیت و کمبود منابع آب شیرین ،انجام
اینتحقیقراضروریکردهاست.هدفازاینتحقیق،
بررسیکیفیتشیمیاییوروندتغییراتکیفیآبدر
ایستگاه نوده واقع در رودخانه گرگانرود استان
گلستان ،که همه ساله انواع محصوالت زراعی در آن
کشتوبرداشتمیشودویکیازمناطقبسیارمهم

مصرفانواعسمومدفعآفاتنباتیوکودهایشیمایی
دادههای بارندگی ماهانه
میباشد .در این تحقیق ،از 

گانرود
بارانسنجی نوده بر روی رودخانه گر 
ایستگاه 
درطول دوره آماری  2792 2708استفاده شد .این
ایستگاه در موقعیت جغرافیایی  73 0عرض شمالی،
 00 20طول شرقی و ارتفاع  395متر از سطح
دریاهای آزاد قرارگرفتهاست .

مواد و روشها
دراینمطالعهبهمنظوربررسیکیفیتشیمیایی
و روند تغییرات کیفی آب در ایستگاه نوده واقع در
ازدادههای73سال

رودخانهگرگانروداستانگلستان

آماراینایستگاهازسال 2708تاسال ،2792پساز
بررسی صحت دادهها استفاده شد .پارامترهای
شیمیایی کیفیت آب بررسی شده در این مطالعه
شاملدبیجریان،باقیمانده امالح ،هدایت الکتریکی،
آنیونها،
اسیدیته ،بیکربنات ،کلر ،سولفات ،کل  
کاتیونها،نسبت

کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم،کل 
جذبسدیم،درصدسدیم،سختیموقتوسختیکل
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میباشند که کیفیت شیمیایی و روند آنها در

فصلهای مختلف سال و همچنین روند کلی ساالنه

آشکارسازیومشخصشدهاست .
نمودارهای پایپر ،شولر ،ویلکوکس و ستارهای
جهتآنالیزکیفیبرایسالهایآماریترسیمومورد

تجزیهوتحلیلقرارگرفتند.بهمنظوربررسی قابلیت
نیمه لگاریتمی شولر
شرب آب رودخانه از نمودار  
.همچنینیکیازشاخصهایکیفیتآب

استفاده شد
آشامیدنی ،سختی آن میباشد که بر مبنای کربنات
کلسیم مورد سنجش قرارمیگیرد .بیشترین سختی
آبمربوطبهیونهایکلسیمومنیزیمبودهوسختی

کل برحسب میلیگرم بر لیتر از رابطه زیر به دست
میآید:



رابطه(:)2


دیاگرام ویلکوکس بر اساس مقادیر هدایت
الکتریکی ( )ECامالح محلول در آب و نسبت سدیم
قابل جذب آب ( )SARقادر به طبقهبندی آب در
کالسهای متفاوت است .در مجموع میتوان 20

کالسمختلفبرایآبازنظرکیفیتتعیینکرد،که
این  20کالس در چهار گروه تفکیک میشوند 
(مهدوی .)3550 ،همچنین دیاگرام پایپر بر اساس
موقعیت مکانی برخی کاتیونها و آنیونهای اصلی
نظیر Co3-2 ، ،So4-2 ،Ca+2 ،Mg+2 ،K+ ،Na+و
 Hco3برای تعیین تیپ و رخساره آب میباشد(قاسمیوهمکاران.)2799،
روشهای متداول در تعیین تیپ (رخساره
یکی از  
میباشد.
هیدروشیمی) آب ،استفاده از نمودار پایپر  
براساس نمودار پایپر هشت رخساره شیمیایی ذیل
قابلتشخیصاست:
Na-Hco3)3
Ca-Mg-Hco3)2
Na-Hco3-Cl)0 Ca-Mg-Hco3-Cl)7
Na-Cl-Hco3)2 Ca-Mg-Cl-Hco3)0
 Na-Cl)9
Ca-Mg-Cl)3

میتوانند در سه نوع (تیپ)
این هشت رخساره  
آبهای شیرین ،آبهای شور مزه ،آبهای
اصلی  ،
یارهای کیفی در
ترکیبی قرار گیرند ،مهمترین مع 
طبقهبندیآبازنظرکشاورزی،شوریومقدارسدیم

موجوددرآنمیباشدزیراایندونهتنهابررشدگیاه

موثرند،بلکهدرجهتمناسب بودن آبازنظرآبیاری
و بر نفوذپذیری خاك مؤثر میباشند .شوری با
معیارهای هدایت الکتریکی ( )ECو سدیم با یکی از

معیارهاینسبتجذبسدیم()SARیادرصدسدیم
محلول ( )SSPو یا درصد سدیم قابل تبادل ()ESP
سنجیدهمیشود .

روشهای گوناگونی نیز برای آزمون نرمال بودن

دادهها وجود دارد .در این پژوهش از روش گرافیکی

 Q-Qplotوروشآماریآزمونشاپیروولیکاستفاده
شدهاست( دااللوویلکینسون،2892،2رویستون،3
.)2893دربخشنتایجبخشیازنتایجروشگرافیکی
 Q-Q plotو تمام نتایج آزمون شاپیرو -ولیک ارایه
شده است .پارامتر آماری شاپیرو ولیک ( )Wاز
یزیربهدستمیآید:


رابطه

رابطه()3
]
)̅

∑[
(

∑

کهدرآن مقدارمشاهدهموردنظردررتبه  iام
سریمشاهداتمرتبشده n،تعدادکلمشاهداتو
ضریبی است که برای هر مشاهده   iام از جداول
ویژهی این آزمون به دست میآید .در این روش

چنانچه مقدار  Pبه دست آمده برای پارامتر شاپیرو-
باشد،نتیجهمیگیریمکه

ولیک()Wبیشتراز 5/50
سریدادههادرسطحاعتماد80درصدازتوزیعنرمال

تبعیتمینماید .

دادهها به ترتیب زمان وقوع مرتب
در این روش  
دادههای بعد از خود
میشوند و هر داده با تمام  


- Dallal and Wilkinson
- Royston
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میشود.مراحلانجاماینآزمونبهترتیبزیر
مقایسه 
است :

∑
∑
(
رابطه())7


) (

[

برای متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع
یکنواخت و بدون گره ( دو یا چندین داده با مقادیر
عددیمساویکهدریکسریمرتبشدهبهدنبال
همقرارمیگیرند)میانگینوواریانسSبهصورتزیر

است :
()

)

(

) (

،

) (



رابطه()0

اگر در سری دادهها گره وجود داشته باشد ،مقدار
واریانسازرابطهزیرمحاسبهخواهدشد :
رابطه( )0
)

()

() (

∑)

(

()

بهگونهایکه تعدادگرهباضرفیت iرانشان

میدهد .برای مثال اگر در یک سری داده ،فقط دو

عدد با مقادیر مساوی وجود داشته باشد ،یک گره با
)خواهیمداشت .
ظرفیتدو(
دادههاییکسریبیشاز25عددباشدS،
اگرتعداد 
ازتوزیعنرمالتبعیتخواهدکردومقدارمعیارآماری
استاندارد)(Zبهصورتزیرخواهدبود.

) (

√

) (

√{
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بنابراین در یک آزمون دوطرفه ،برای تشخیص
روند در سطح اعتماد  aفرض صفر رد خواهد شد،
چنانچهمقادیرمطلق Zبهدستآمدهازآزمونمن-
کندال از عدد  2/82بزرگتر باشد ،آنگاه در سطح 0
هامعنیدارخواهدبودوچنانچهمقدار


درصدروندداده
بزرگترباشد،آنگاهدرسطح2درصد
Zازعدد 3/02
نیزمعنیدارخواهدبود .

الزم به ذکر است که تمامی تجزیه و تحلیلهای
آماریاینپژوهشدرمحیطآماریوبرنامهنویسیR

انجامشدهاست.

بحث و نتیجهگیری
بهمنظوربررسیکیفیتشیمیاییآبدرایستگاه
وباتوجهبهاینکهمیزانپارامترهایکیفیآب

نوده 
در فصول مختلف سال و با تغییرات دبی رودخانه
میکند ،اقدامبهتعیینکیفیتآبدرهریکاز
تغییر 
فصولسالوهمچنینبهصورتسالیانهشد .جدول
)برخیازخصوصیاتشیمیاییآبگرگانرودرادر

(2
ایستگاه نوده را نشان میدهد .نتایج بررسی کیفیت
یآبرودخانهگرگانروددرمحلایستگاهنوده

شیمیای
میدهد که تمام
توسط نمودار ویلکوکس نشان  
نمونههای مورد بررسی در سالهای آماری در کالس

شور ( C3S1و  )C3S2قرار دارد ولی برای کشاورزی
قابلاستفادهمیباشد(شکل.)2براساسدیاگرامشولر

تمام نمونههای مربوط به آب رودخانه گرگانرود در
محل ایستگاه نوده در دسته قابلقبول از نظر شرب
قرار داشته و مانعی از نظر شرب ندارند (شکل.)3
همچنینباتوجهبهبررسیمقادیرSARوNaکیفیت
قابلقبولارزیابی
شیمیاییآببراساسدرصدسدیم  
شدهوکیفیتبراساسRSCنیزمناسبمیباشد .
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جدول( :)1برخی خواص شیمیایی آب در محل ایستگاه نوده
غلظت آنیونها

غلظت کاتیونها

تیپ آب

رخساره آب

تیپ و رخساره

نحوه توسعه

CL > SO4 >Hco3

 Na+K > mg > Ca

کلروره

سدیک

کلروسدیک

انتقالی

شکل( :)1نمودار ویلکوکس مربوط به ایستگاه نوده استان گلستان
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شکل( :)2نمودار شولر مربوط به ایستگاه نوده استان گلستان

جهت تعیین روند دادهها ،ابتدا مستقل و نرمال
هادرتمامیپارامترهایکیفیدرسالهای


بودنداده
آماری مورد نظر به گونهی جداگانه مورد آزمون قرار
گرفت .برای بررسی استقالل دادهها ضرایب خود
همبستگیبرایگامهایتأخیر 2تا 0سالبرایهر

یک از سریهای مشاهدات در تمامی ایستگاهها در
لوسریهایساالنهمحاسبهوروی

فصولمختلفسا
نمودارهایتابعخودهمبستگی()ACFترسیمشدند.
نتایج محاسبه برای تمامی ایستگاهها در سری
گامهای
دادههایپارامترهایکیفینشاندادکهبرای  

تأخیر  2تا   0سال ،گامهای زمانی گوناگون دادهها
مستقل میباشند .جهت بررسی رعایت شرط عدم
نرمالبودندادههاجهتاستفادهازآزمونمن-کندال،


از نمودار گرافیکی  Q-Q plotاستفاده شد .چرا که
شرطاستفادهازآزمونناپارامتریمنکندالغیرنرمال
بودن دادهها میباشد .در این پژوهش بررسی
منحنیهای  Q-Q plotنشان دهنده غیرنرمال بودن

.بهگونهایکهبرایسری

هایمشاهداتمیباشد


سری
مشاهدات غیرنرمال ابتدا و یا انتهای منحنی ،دارای
چولگی میباشند که بیانگر غیرنرمال بودن دادهها
است .برای مقایسهی سریهای نرمال و عیرنرمال بر
هایکیفیساالنهی


،سریداده
روینمودارQ-Q plot
ایستگاه نوده در شکل ( )7نشان داده شده است.
همانطورکهمشاهدهمیشودچولگیشدیدیدرابتدا

و انتهای منحنیهای  Q-Q plotمشاهده میشود .به
دلیل اینکه سری دادههای کیفی ساالنه و فصلهای

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

08

سال پنجم • شماره نوزدهم • بهار 1394
گوناگوندرپارامترهایمختلفدارایتوزیعغیرنرمال
میباشند ،از آزمون ناپارامتریک من-کندال جهت


ادههایاستفادهشدهاست.
تجزیهوتحلیلرونددرد 

شکل ( :)3نمودار  Q-Q plotمربوط به سری دادههای ساالنه در ایستگاه نوده استان گلستان

به منظور بررسی روند در پارامترها از آزمون
ناپارامتریک من کندال استفاده شده است .مثبت یا
بیانکننده صعودی و نزولی
منفی بودن شاخص تاو  2
بودن روند بوده و چنانچه شاخص  p_valueکمتر از
دارمیباشد.

5/50باشدرونددرسطح80درصدمعنی
بررسیساالنهروندپارامترهایکیفینشانمیدهدکه

اکثر پارامترها دارای روند صعودی و معنیدار
میباشند .دبی جریان در بررسی ساالنه و همچنین

نیدار
تمام فصول سال دارای روند نزولی و مع 
.tau

1


باشندکهبیانکننده کاهشدبیجریاندربررسی


می
بلندمدتمیباشد.دربررسیروندپارامترهایکیفی

در فصول مختلف سال نیز روند صعودی برای اکثر
پارامترها دیده میشود .به غیر از دبی جریان تمام
پارامترهاییکهروندنزولینشانمیدهندهیچکدام
معنیدار نمیباشد( .جدول .)3
در سطح  80درصد  
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جدول ( :)2نتایج آزمون من-کندال جهت تشخیص روند پارامترهای کیفی مورد بررسی در ایستگاه نوده
پارامتر 
دبی 
باقیماندهامالح 
هدایتالکتریکی 
اسیدیته 
بیکربنات 
کلر 
سولفات 
کلآنیونها 
کلسیم 
منیزیم 
سدیم 
پتاسیم 
کلکاتیونها 
نسبتجذبسدیم 
درصدسدیم
سختیموقت
سختیکل

ساالنه 

تابستان 

بهار 

 P_value

tau

P_value

tau

5/52
5/52
5/52
5/33
5/32
5/59
5/52
5/559
5/77
5/52
5/53
5/52
5/52
5/53
 5/20
 5/37
 5/97

 -5/33
 5/3
 5/30
 -5/27
 5/23
 5/29
 5/33
 5/39
 -5/2
 5/32
 5/37
 5/39
 5/32
 5/28
 5/50
 -5/57
 5/53

5/50
5/3
5/30
5/82
5/20
5/20
2
5/3
5/22
5/59
5/20
5/02
5/3
5/20
 5/38
 5/08
 5/83

5/550  -5/39
5/57  5/29
5/52  5/22
5/32  5/558
5/58  5/52
5/53
 5/3
5/53  -5/57
5/52  5/29
5/32  -5/28
5/52  5/30
5/557
 /3
5/90  -5/59
5/559  5/29
5/52
 5/3
5/53  5/20
 5/20  5/53
 5/02  5/52

شکل ( )0روند تغییرات نسبت جذب سدیم در
فصولمختلفسالرادرایستگاهنودهنشانمیدهد.

همانطور که از نتایج آزمون من کندال به دست آمد
(جدول)3اینپارامتردرکلیهفصولسالدارایروند
عودیمیباشدامااینروندمثبتباتوجهبهنتایج

ص
آزمونمنکندالفقطدرفصلتابستاندرسطحمورد

P_value

زمستان 

پاییز 

Tau

P_value

 Tau

P_value

Tau

 -5/78
 5/7
 5/70
 5/23
 5/37
 5/7
 5/7
 5/72
 -5/20
 5/70
 5/02
 -5/53
 5/73
 5/70
 5/72
 -5/3
 5/38

5/553
 5/50
5/52
5/0
5/22
5/53
5/59
5/53
5/70
5/53
5/50
5/38
5/52
5/27
 5/70
 5/02
 5/50

 -5/07
 5/39
 5/77
 5/23
 5/53
 5/30
 5/30
 5/72
 -5/27
 5/73
 5/39
 5/50
 5/77
 5/32
 5/27
 -5/59
 5/09

5/52
5/03
5/70
5/00
5/38
5/79
5/33
5/32
5/33
5/77
5/30
5/20
5/30
5/23
 5/33
 5/83
 5/07

 -5/70
 5/22
 5/27
 5/59
 5/20
 5/23
 5/20
 5/23
 -5/20
 5/27
 5/22
 5/52
 5/22
 5/28
 5/20
 -5/52
 -5/59

یدار مییاشد که شکل ( )0مشخص
بررسی معن 
میباشد .در شکل ( )0نیز روند تغییرات باقیمانده

امالحرادرفصولمختلفارائهشدهاست.اینپارامتر
نیزدرکلیهفصولسالدارایروندصعودیبودهودر
فصلتابستانوپاییزاینرونددرسطحاطمینان80
دارمیباشد(شکل .)0


درصدمعنی
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شکل( : )4روند تغییرات نسبت جذب سدیم در فصول مختلف سال در ایستگاه نوده استان گلستان

شکل( :)5روند تغییرات باقیمانده امالح در فصول مختلف سال در ایستگاه نوده استان گلستان

88

نتیجهگیری
تغییرات دمای آب رودخانه به نسبت زیادی تحت
میگیرد.میزان این تغییرات
تأثیر دمای محیط قرار 
نسبت به حجم آب و میزان کدورت و سرعت آب
نمونهبرداری نیز در این

متفاوت است .البته زمان
بهعنوان مثال در
میباشد .
ارتباط نقش مهمی را دارا 
نمونهبرداری در فصل زمستان در

ایستگاه نوده که
درجهی حرارت
اولیهی صبح صورت گرفته  ،
ساعات 
آب از هوا بیشتر است .در فصول پرآبی و مواقع
سیالبی ،میزان کدورت در حد باالیی بوده که بیانگر
خاكهای بستر و اطراف آن در پی جریانات

فرسایش
میباشد.
سریع و متعاقب آن گل آلودگی رودخانه 
ماههای سال کم و یا تقریباً
میزان شفافیت در اکثر 
رودخانهی گرگانرود با

میباشد.
فاقد عمق قابل رؤیت 
توجه به شیب زیاد باحرکات تندآبی و عمق کم بیالن
میباشد .
اکسیژن مناسبی را دارا 
گرگانرود با توجه به مسیر طوالنی که تا

آب
قسمتهایی از

میپیماید در
رسیدن به دریای خزر 
میگیرد.این
مسیر خود در معرض شدید آلودگی قرار 
میتواند باشد:
آلودگی احتماالً در اثر  3عامل مهم 
آلودگی طبیعی و آلودگی انسان ساخت .در اثر
فرسایش خاك توسط آب ،با هر بارندگی مقدار بسیار
زمینهای اطراف شسته شده و به

زیادی از خاك
همراه جریانات آبی وارد رودخانه میگردد به طوریکه
رودخانه در فصول سیالبی و پرآب به شدت گل آلود
میباشد .

بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه گرگانرود
درمحلایستگاهنودهنشاندادکهازنظرشربآب
این منطقه در محدوده قابلقبول از نظر شرب قرار
دارد.ازنظرکشاورزینیزاگرچهدرمحدودهشورقرار
گرفتهولیدراکثرمواردمیتوانبرایکشاورزیمورد

ونههاازنظردرصد
استفادهقرارداد.همچنینتمامنم 
سدیم دارای کیفیت قابلقبول و از نظر  RSCنیز
کیفیتمناسبیرادارامیباشد.باتوجهبهنمودارپایپر

روددراینایستگاهازتیپآبهای


آبرودخانهگرگان
باشد.تمامنمونههایمربوطبهپارامترهای


شورمزهمی
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کیفی در طبقهبندی بر اساس سختی کل ،از نوع
سخت میباشند .بنابراین روی هم رفته کیفیت آب
روددرمحلایستگاهنودهازجنبههای


رودخانهگرگان
گوناگون کیفیت نسبتاً مطلوبی داشته و با احتیاط و
توانجهتاستفادههای


رعایتاصولبهداشتیالزممی
گوناگون از آن بهره برد .نتایج مطالعه روند تغییرات
پارامترهایکیفیدردورهموردمطالعهنشاندادکه
سریهای ساالنه و فصلی پارامترهای مورد
در تمام  
بررسیازتوزیعنرمالتبعیتنمیکنند،وشرطنرمال

نبودن از پیش فرضهای آرمون ناپارامتریک من-
باشد.بنابراینمیتوانبیاننمودکهامکان


کندالمی
استفاده از روشهای پارامتریک همچون رگرسیون
خطی برای مطالعه و بررسی روند دادهها ،به دلیل
فرضیاتیکهدرکاربرداینروشهالحاظشدهاست،

محدود میباشد .تجزیه و تحلیل روند پارامترهای
کیفی ساالنه و فصلی در ایستگاه مورد مطالعه نشان
دادکهدربیشترپارامترهادردورهآماریموردمطالعه
مشاهدهشدهصعودیمیباشدواینبیانگر

جهتروند
باشدکهبهدلیلاستفادههاینادرست


اینواقعیتمی
وعدمرعایتاصولبهداشتآبرودخانهگرگانرود،

بر میزان امالح محلول این رودخانه افزوده شده و
سببکاهشکیفیتآباینرودخانهدربلندمدتو
بهمرورزمانشدهاست.بنابراینمیتواننتیجهگرفت

که روند افزایشی در میزان امالح موجود در آب
مشاهدهمیشود.بهروندنزولیدبیجریاندرفصول

مختلف سال و روند افزایشی این پارامترها ،کاهش
کیفیت شیمیایی آب را جهت استفادههای گوناگون
سبب میشود .همچنین نتایج بررسی روند دادهها
حاکی از وجود روندهای مثبت و منفی در فصول
مختلف در بین پارامترهای کیفی آب میباشد .به
صورت کلی میتوان بیان نمود که بررسی روند
تغییراتپارامترهایکیفیآببهصورتفصلینتیجه
مطلوبتریارائهخواهدکرد،چراکهدرفصولمختلف

سالبهدلیلتغییراتاقلیمیوپوششگیاهیمتغیرو
متفاوتدبیجریانوکیفیتآبمتفاوتخواهدبود.
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بنابرایندرفصولمختلفسالنتایجمتفاوتیازروندو

کیفیتآبمشاهدمیشود .
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Chemical Quality Survey and Trends of Water Quality Parameters at
Nodeh Station of Gorganroud River, Golestan Province of Iran
S.Nazarian1, B.Farid gigloo2

Abstract
Rivers are important because they are one of the major sources of water supply for
various uses including agriculture, industry and drinking. Considering to importance of
this tract and droughts in recent years, protect of these resources is very important. In
this study, to survey the chemical quality and trend of water quality parameters was
used 37 years of data for Golestan Gorganrood River in Nodeh station that these data
are belong to this station. For this purpose, the river's water quality condition is
determined using graphics method and annual general trend and different season of the
years are specified and determined. Considering to this fact that all observed series were
abnormal, we used from nonparametric test of man - Kendall to determine the trends of
data. The results of Qualitative analysis showed that considering to Piper diagram of
water, Gorganroud river is one of the brackish water types and the base of total
hardness, is from hard type. According to the Schuler chart, this region is in acceptable
range from aspect of drinking water and the Vylkvks graph results showed that it is can
be used for agriculture. The results of trend showed that the most significant parameters
in Nodeh station have been rising and significant trend in long-term. In general,
considering declining trend of flow discharge in different seasons of year and rising
trend of existing salinity in the water, will cause reduction the chemical quality of water
for various uses.
Key words: water Chemical quality, Trend, Nodeh station, man – Kendall analyzes.
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