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 چکیده
مینآببرایمصارفگوناگونازجملهکشاورزی،شربوصنعتمطرحابهعنوانیکیازمنابعاساسیتأهرودخانه

باشد.فمهممیهایاخیر،حفظاینمنابعیکیازوظایهایسالریوخشکسالیاتوجهبهاهمیتاینمجاباشند.بمی

به مطالعه این گرگاندر رودخانه آب کیفی پارامترهای تغییرات روند و کیفیتشیمیایی بررسی استانمنظور رود

منظورچگونگیکیفیتآبسالآماراینایستگاهاستفادهشد.برایاین73هایازدادهگلستاندرمحلایستگاهنوده

هایمختلفسالآشکارسازیوهایگرافیکیتعیینوهمچنینروندکلیساالنهوفصلاینرودخانهبااستفادهازروش

باتوجهبهاینکهتمامسری هاازهایمشاهداتیغیرنرمالبودندبهمنظورتعیینرونددردادهمشخصشدهاست.

رودباتوجهبهنمودارپایپرآبرودخانهگرگاناستفادهشد.نتایجآنالیزکیفینشاندادکهکندال-آزمونناپارامتریمن

باتوجهبهنموداراساسسختیکل،ازنوعسختمیهایشورمزهبودهوبردرمحلاینایستگاهازتیپآب باشند.

 محدوده در شرب نظر از منطقه این آب طبققابلشولر و داشته قرار ویلکوکسمیقبول گراف براینتایج توان

نودهنتایجبررسیروندنشانمیکشاورزیمورداستفادهقرارداد. ایستگاه دهدکهاکثرپارامترهایموردبررسیدر

معنی بلندمدتداشتهروندصعودیو در رونداند.دار کلیروندنزولیدبیجریاندرفصولمختلفسالو بهطور

هایگوناگونسببخواهدشد.الحموجوددرآب،کاهشکیفیتشیمیاییآبراجهتاستفادهافزایشیمیزانام
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 مقدمه
چگ و کمیت کیفیت، نظر از آب ونگیشناخت

بهینه برای اساسی قدمی آن مصرفحصول سازی

)ا همکا2روآکسست و رودخانه3553ران، بهه(. ا

تأ اساسی منابع از یکی مینآببرایمصارفعنوان

مطرح صنعت و شرب کشاورزی، جمله از گوناگون

توجمی با وباشند. مجاری این اهمیت به ه

هایاخیر،حفظاینمنابعیکیازهایسالخشکسالی

می مهم عنوانوظایف به منابع این طرفی از باشد.

فا تخلیه پسابضالبمحل کارخانهها، وهای ها

گرفتهزهکش قرار کشاورزی )های حلقی،اند مفتاح

2793 استکههاییخصوصیاتکیفیآبازمؤلفه(.

برنامه در آن لحاظ بهریزیضرورت مربوط های

مدیریتمنابعآبوهمچنینارزیابیسالمتحوضه

احساسآبخیزوای جادتغییراتمدیریتیدرآنکامالً

3شده)خادموکالواراچی کمتر(ولیتاکنون3552،

،7واورمسبیالشورباجیاست)موردتوجهقرارگرفته

آلودگی(.3552 یتخلیهازناشیهایسدسازی،

هارودخانهبسترماسهوشنازبرداریبهره ها،فاضالب

هارودخانهزیستمحیطدگرگونیدرنوعی یکبههر

(.باتوجهبهاینکه2790راندرس، و برونماكثرند)مؤ

پذیرش ظرفیت معینی حدود تا رودخانه هر

میآالینده دارا را ورودی بنابرهای امروزهباشد، این

مطرح منابع این زیستی محیط و کیفی بررسی

نظرمی از را رودخانه از نقاطی بتوان چنانچه باشد.

پایین که آب کیفی استانداردپارامترهای حد از تر

مشخصنمودمی راه،باشد و بحرانی نقاط کاریافتن

آسان بحرانی نقاط این رفع برای میمناسب شودتر

 همکاران، و )3550)نظری سعید بنی .)2793)

از استفاده با را زهره رودخانه آب شاخصکیفیت

بررسیکرد کهآبنتیجهگرفتوکیفیتآبکانادا

مصارفکشاورزی نظر از باالدستتاااینرودخانه ز

پایین داشته کاهشی روندی همچنیندست ازاست.

                                                 
1
 - Roux et al 

2 - Khadem and Kaluarachi 
3 - Elshorbagy and Ormsbee 

هانظرشربنیزآباینرودخانهرادربعضیایستگاه

است. کرده ارزیابی نامناسب بعضی در و مناسب

)سادات بانژاد و رودخانه2798موسوی آب کیفیت )

اساس بر را رودخانه این آب و کرده ارزیابی را نکا

پایپر اساس-کلسیمی-کربناتهبی0نمودار بر منیزیمی،

شولر استیفغلظت0نمودار طبقنمودار قابلشرب،

کاتیونآنیون از بیشتر نمودارها حسب بر و ها

مناسببرایآبیاریارزیابیکردند.افزایش2ویلکوکس

نظر آبسببکاهشکیفیتآباز میزانسدیمدر

3یونگروکاسی)شودکشاورزیمی بناب3557، راین(.

به نسبت سدیم میزان افزایش کشاورزی لحاظ از

عناصرکلسیمومنیزیمموجبپراکندگیذراتخاك،

می آن زهکشی قابلیت و نفوذپذیری شودکاهش

(2799(.معروفیوبیات)2799)قاسمیوهمکاران،

کرج ارزیابیکردندکیفیتشیمیاییآبرودخانه .را

روشیمیاییتجزیهنتایجبررسی باآب کرج دخانه

کهدادنشانشربآبکیفیتملیاستانداردبهتوجه

پارامترهایغلظتمیانگین حدازموجودشیمیایی

میترپاییناستاندارد مقدمباشد. و (2799)فتاحی

آبخیز آبحوضه منابع کیفی و تغییراتکمی روند

درهانشاندادکهرابررسیکردند.نتایجآناستانقم

ر آباستانمجموع، تغییراتمنابع لحاظقموند از ،

اس شدیدی افت دارای کیفی، و کمی وزیپرت.

برایمقادیرمیانهو(2839)9همکاران کیفیتآبرا

 در زمانی295روندیابی فاصله در ویرجینیا ایستگاه

نمودند2880-2839 مقادیر.تحلیل و فصلیمیانه

تعدpH، BOD،محلولاکسیژنبرای ازددیاو یگر

پژوهش.ییآبدرنظرگرفتهشدندشیمیاپارامترهای

تفاوتآنان که داد منطقهنشان نظرهای از ای

ویژگیزمین کاربریو هایسیمایمحیطبرشناسی،

معنیپارامترهای تاثیر داریدارمنتخب هایروشد.

                                                 
4
 - Piper Diagram 

5 - Schoeller Diagram 
6 - Wilcox Diagram 
7 - Younger and Casey 
8 - Zipper et al 
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سری در روند تشخیص برای زمانیمتعددی های

وداده هیدرومتئورولوژیک آزمونهای دارد. هایجود

رو خطی، رگرسیون شامل روند تشخیص آماری

 من سن، تی کندال–اسپرمن، و کندال

ومی فصلی ساده خطی رگرسیون روش دو باشند.

آزمون-من از وکندالبیشتر شده استفاده هایدیگر

می محققین توجه همکاران،مورد و )شیخ باشند

ها،دادهروندتغییربررسیهایروشازیکی(.2799

برایاینروش.باشدمیکندال-منناپارامتریکآزمون

وشداستفاده2800سالدرمنتوسطباراولین

هبراآزموناینتوزیعآماری2830سالدرکندال

روشدست بهترین از یکی روش این هایآورد.

تعیینروندداده پژوهشگرانآشکارسازیو استو ها

روش این از پارامترهایزیادی روند تشخیص برای

کرده استفاده هیدرولوژیکی و واقلیمی )شیخ اند

(.2793،حجاموهمکاران،2799همکاران،

هایکندالبرخالفآزمون-آزمونناپارامتریکمن

توزیع تابع خطی، رگرسیون همچون پارامتریک

کند.درحالیهافرضنمیمشخصیرابرایسریداده

تشخیص قدرت آزمونکه اندازه به نیز هایآن

همکاران و مایر )لتن است 2پارامتریک به2880، .)

آزمونمن -همیندلیلسازمانجهانیهواشناسی،

سری تشخیصرونددر برایبررسیو هایکندالرا

می توصیه اکیداً همکارانزمانی و )میشل ،3کند

2822.)

وقاضی )شهنیزاده تغییرات2793زاده روند )

نتایجآن بررسیکردند. هانشاندادرودخانهکرخهرا

هایباالدستدارایکیفیتمطلوببودهکهایستگاه

ا پایینیستگاهولی عواملهای برخی دلیل به دست

شیب شدن کم رودخانه، طبیعی وضعیت نظیر

فاضالب ورود نظیر مسائلی یا و یهایشهررودخانه

نقصانکیفیشده واپاییندستدچار فریدگیگلو ند.

(روندتغییراتپارامترهایکیفی2782عوری)اسمعلی

آبرادرایستگاهقزاقلیاستانگلستانبررسیکردهو

                                                 
1 - Lettenmaier et al 
2 - Mitchell et al 

بررسیدر تمامیپارامترهایمورد نتیجهگرفتندکه

اندروندصعودیرادربلندمدتداشتهایستگاهقزاقلی

درصد88داریرادرسطحواکثرپارامترهاروندمعنی

دپارامترهایکیفیتآبدهندولیوقتیروننشانمی

فصل در نتایجمتفاوتیهایمختلفبررسیکردندرا

هایبهار،پاییزوآوردندبهطوریکهدرفصلبهدست

در ولی دارند صعودی روند پارامترها بیشتر زمستان

نشان را نزولی روند پارامترها اکثر تابستان فصل

شرایطمی شرایطدهند. از اعم فصل هر مختلف

 آب کیفیت در موثر آالینده عوامل و سبباقلیمی

است.تفاوتدرروندپارامترهاشده

انجام آبشیرین، منابع کمبود کاهشکیفیتو

،اینتحقیقراضروریکردهاست.هدفازاینتحقیق

بررسیکیفیتشیمیاییوروندتغییراتکیفیآبدر

 واقع نوده گرگانایستگاه رودخانه استاندر رود

 انواعمحصو کهگلستان، آنهمهساله التزراعیدر

 شودویکیازمناطقبسیارمهمکشتوبرداشتمی

شیماییمصرفانواعسمومدفعآفاتنباتیوکودهای

 ماهانه بارندگی هایداده از تحقیق، این در.باشدمی

 رودگانگر رودخانه روی بر نوده سنجیباران ایستگاه

 این .شد استفاده27082792آماری دوره درطول

شمالی، عرض073جغرافیایی موقعیت در ایستگاه

 سطح از متر 395 ارتفاع وشرقی طول2000

قرارگرفتهاست. آزاد دریاهای

 هامواد و روش

دراینمطالعهبهمنظوربررسیکیفیتشیمیایی

ن ایستگاه آبدر تغییراتکیفی روند درو واقع وده

سال73هایازدادهروداستانگلستانرودخانهگرگان

پساز،2792تاسال2708آماراینایستگاهازسال

داده صحت پارامترهایبررسی شد. استفاده ها

مطالعه این در شده بررسی آب کیفیت شیمیایی

باقیمانده الکتریکی،هدایتامالح،شاملدبیجریان،

بی کلکرباسیدیته، سولفات، کلر، ها،آنیوننات،

کل پتاسیم، منیزیم،سدیم، ها،نسبتکاتیونکلسیم،

کلموقتوسختیسدیم،سختیسدیم،درصدجذب
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آنمی روند و شیمیایی کیفیت که درباشند ها

ساالنهفصل کلی روند همچنین و مختلفسال های

آشکارسازیومشخصشدهاست.

وی شولر، پایپر، ستارهنمودارهای و ایلکوکس

هایآماریترسیموموردجهتآنالیزکیفیبرایسال

بهمنظور قابلیتبررسیتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.

آبشرب شولرلگاریتمینیمهنمودارازرودخانه

هایکیفیتآب.همچنینیکیازشاخصشداستفاده

می آن سختی کربناتآشامیدنی، مبنای بر که باشد

مو قرارمیکلسیم سنجش سختیرد بیشترین گیرد.

هایکلسیمومنیزیمبودهوسختیآبمربوطبهیون

دستکلبرحسبمیلی به زیر رابطه از لیتر بر گرم

 آید:می

 (:2رابطه)

                 
 

هدایت مقادیر اساس بر ویلکوکس دیاگرام

نسبتسدیمECالکتریکی) آبو امالحمحلولدر )

)قاب آب جذب طبقهSARل به قادر در( آب بندی

میکالس مجموع در است. متفاوت های 20توان

کالسمختلفبرایآبازنظرکیفیتتعیینکرد،که

 می20این تفکیک گروه چهار در شوندکالس

 اساس3550)مهدوی، بر پایپر دیاگرام همچنین .)

کاتیون برخی مکانی آنیونموقعیت و اصلیها های

Naظیرن
+

، K
+

، Mg
+2

، Ca
+2

، So4
-2

،    ، Co3
-2

 و 

Hco3
می- آب رخساره و تیپ تعیین باشدبرای

 (.2799)قاسمیوهمکاران،

)رخسارهتیپتعییندرمتداولهایروشازیکی

باشد.میپایپرنمودارازاستفادهآب،هیدروشیمی(

ذیلییشیمیارخسارههشتپایپرنموداربراساس

 است:خیصتشقابل

2)Ca-Mg-Hco3 3)Na-Hco3 

7)      Ca-Mg-Hco3-Cl0)Na-Hco3-Cl 

0)     Ca-Mg-Cl-Hco32)Na-Cl-Hco3 

3)                Ca-Mg-Cl9)Na-Cl

)تیپ(نوعسهدرتوانندمیرخسارههشتاین

آبآب،اصلی شیرین، آبهای مزه، شور هایهای

 مع،گیرندقرارترکیبی دریارمهمترین کیفی های

بندیآبازنظرکشاورزی،شوریومقدارسدیمطبقه

باشدزیراایندونهتنهابررشدگیاهموجوددرآنمی

آبازنظرآبیاریبودنموثرند،بلکهدرجهتمناسب

 خاك نفوذپذیری بر میو باباشندمؤثر شوری .

یکیازECهایهدایتالکتریکی)معیار با سدیم و )

(یادرصدسدیمSARهاینسبتجذبسدیم)رمعیا

( )SSPمحلول تبادل قابل سدیم درصد یا و )ESP)

شود.سنجیدهمی

بودنروش نرمال آزمون برای نیز گوناگونی های

روشگرافیکیداده اینپژوهشاز در دارد. وجود ها

Q-Qplotوروشآماریآزمونشاپیروولیکاستفاده

2کینسوندااللوویلشدهاست) رویستون2892، ،3،

(.دربخشنتایجبخشیازنتایجروشگرافیکی2893

Q-Q plotشاپیرو آزمون نتایج تمام ارایه-و ولیک

( ولیک شاپیرو آماری پارامتر است. ازWشده )

 آید:یزیربهدستمیرابطه



    (3رابطه)

                                 
[∑   
 
     ]

 

∑ (    ̅) 
 
   

 

 

امiنظردررتبهمقدارمشاهدهمورد  کهدرآن

 تعدادکلمشاهداتوnسریمشاهداتمرتبشده،

   مشاهده برایهر جداولiضریبیاستکه از ام

میویژه دست به آزمون این روشی این در آید.

 شاپیروبهدستPچنانچهمقدار برایپارامتر -آمده

نتیجهمی50/5(بیشترازWولیک) گیریمکهباشد،

درصدازتوزیعنرمال80هادرسطحاعتمادسریداده

نماید.تبعیتمی

مرتبوقوعزمانترتیببههادادهروشایندر

خودازبعدهایدادهتمامبادادههروشوندمی

                                                 
1 - Dallal and Wilkinson 
2 - Royston 
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زیربهترتیبآزموناینانجاممراحل.شودمیمقایسه

:است



  ∑ ∑     (   
 
     

   
     ) (7رابطه)

 
 

    ( )  [

      
      
       

           

توزیع دارای و مستقل تصادفی متغیرهای برای

( بدونگره مقادییکنواختو با چندینداده یا ردو

عددیمساویکهدریکسریمرتبشدهبهدنبال

بهصورتزیرSگیرند(میانگینوواریانسهمقرارمی

است:

 ( )   ،    ( )  
 (  )(    )

  
    

0)رابطه )  

 

داده سری در مقداراگر باشد، داشته وجود گره ها

واریانسازرابطهزیرمحاسبهخواهدشد:
 

(0رابطه)

  
 (   )(    )∑   ( )(   )(    )

 
   

  
 

 

ضرفیت  ایکهبهگونه با نشانiتعدادگره را

فقطدومی داده، یکسری در اگر مثال برای دهد.

مس مقادیر با باعدد یکگره باشد، داشته اویوجود

(خواهیمداشت.    رفیتدو)ظ

Sباشد،عدد25ازبیشیسریکهایدادهتعداداگر

آماریمعیارمقداروکردخواهدتبعیتنرمالتوزیعاز

 .بودخواهدزیرصورتهب(Z)استاندارد



   

{
 
 

 
 
   

√   ( )
     

      
   

√   ( )
     

 

 

تشخیصبرایدوطرفه،آزمونیکدربنابراین

حسطدرروند ،شدخواهدردصفرفرضaاعتماد

-بهدستآمدهازآزمونمنZچنانچهمقادیرمطلق

 عدد از 82/2کندال سطح در آنگاه باشد، 0بزرگتر

دارخواهدبودوچنانچهمقدارهامعنیدرصدروندداده

Zدرصد2ترباشد،آنگاهدرسطحبزرگ02/3ازعدد

دارخواهدبود.نیزمعنی

بهذ تحلیلالزم تمامیتجزیهو استکه هایکر

Rنویسیآماریاینپژوهشدرمحیطآماریوبرنامه

 انجامشدهاست.

 

 گیری بحث و نتیجه
یفیتشیمیاییآبدرایستگاهبهمنظوربررسیک

هایکیفیآبوباتوجهبهاینکهمیزانپارامترنوده

رودخانه دبی تغییرات با و سال مختلف فصول در

اقدامبهتعیینکیفیتآبدرهریکاز،کندمیتغییر

جدولفصولسالوهمچنینبهصورتسالیانهشد.

رودرادر(برخیازخصوصیاتشیمیاییآبگرگان2)

می نشان را نوده کیفیتدهد.ایستگاه بررسی نتایج

روددرمحلایستگاهنودهیآبرودخانهگرگانشیمیای

 نشان ویلکوکس نمودار تماممیتوسط که دهد

سالنمونه بررسیدر کالسهایمورد هایآماریدر

( C3S1شور ولیبرایکشاورزیC3S2و دارد قرار )

براساسدیاگرامشولر(.2باشد)شکلقابلاستفادهمی

نمونه گرگانتمام رودخانه آب به مربوط درهای رود

قابل دسته در نوده ایستگاه شربمحل نظر از قبول

د )شکلقرار ندارند شرب نظر از مانعی و (.3اشته

کیفیتNaوSARهمچنینباتوجهبهبررسیمقادیر

قبولارزیابیقابلدرصدسدیمشیمیاییآببراساس

باشد.نیزمناسبمیRSCشدهوکیفیتبراساس
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 : برخی خواص شیمیایی آب در محل ایستگاه نوده(1)جدول

 نحوه توسعه تیپ و رخساره رخساره آب تیپ آب ها غلظت کاتیون ها غلظت آنیون

CL > SO4 >Hco3 Na+K > mg > Caانتقالی کلروسدیک سدیک کلروره 

 

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

 
داده روند تعیین مستهاجهت ابتدا نرمال، و قل

درتمامیپارامترهایکیفیدرسالبودنداده هایها

بهگونه نظر آزمونقراآماریمورد ریجداگانهمورد

داده استقالل بررسی برای خودگرفت. ضرایب ها

2یرخهایتأهمبستگیبرایگام سالبرایهر0تا

سری از ایستگاهیک تمامی در مشاهدات درهای ها

هایساالنهمحاسبهورویلوسریصولمختلفساف

(ترسیمشدند.ACFنمودارهایتابعخودهمبستگی)

ایستگاه تمامی برای محاسبه سرینتایج در ها

هایگامکیفینشاندادکهبرایهایپارامترهایداده

 2تأخیر 0تا گام دادهسال، گوناگون هاهایزمانی

می عدمستقل شرط رعایت بررسی جهت مباشند.

کندال،-هاجهتاستفادهازآزمونمننرمالبودنداده

 گرافیکی نمودار کهQ-Q plotاز چرا شد. استفاده

نرمالزآزمونناپارامتریمنکندالغیرشرطاستفادها

داده میبودن بررسیها پژوهش این در باشد.

منحنی غیرQ-Q plotهای دهنده بودننشان نرمال

ایکهبرایسری.بهگونهباشدهایمشاهداتمیسری

غیر دارمشاهدات منحنی، انتهای یا و ابتدا اینرمال

می غیرچولگی بیانگر که دادهباشند بودن هانرمال

برایمقایسه عیریسریاست. و نرمال برهای نرمال

یهایکیفیساالنه،سریدادهQ-Q plotروینمودار

( شکل در نوده داد7ایستگاه نشان است( شده .ه

شودچولگیشدیدیدرابتداهمانطورکهمشاهدهمی

انتهایمنحنی و میQ-Q plotهای بهمشاهده شود.

سریداده اینکه فصلدلیل و هایهایکیفیساالنه
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نرمالارامترهایمختلفدارایتوزیعغیرگوناگوندرپ

منمی ناپارامتریک آزمون از جهت-باشند، کندال

هایاستفادهشدهاست.ادهنددردتجزیهوتحلیلرو

 
های ساالنه در ایستگاه نوده استان گلستان مربوط به سری داده Q-Q plot: نمودار (3)شکل 



آزمون از پارامترها در روند بررسی منظور به

 یاناپارامتریکمن مثبت است. شده استفاده کندال

نزولیبیان2منفیبودنشاخصتاو صعودیو کننده

شاخصبودنروند چنانچه و ازp_valueبوده کمتر

باشد.دارمیدرصدمعنی80باشدرونددرسطح50/5

دکهدهبررسیساالنهروندپارامترهایکیفینشانمی

ص روند دارای پارامترها معنیاکثر و دارعودی

همچنینمی و ساالنه بررسی در جریان دبی باشند.

نز روند دارای سال فصول معتمام و دارنیولی

                                                 
1
.tau 

کاهشدبیجریاندربررسیهکنندباشندکهبیانمی

دربررسیروندپارامترهایکیفیبلندمدتمی باشد.

ن سال مختلف فصول صدر روند اکثریز برای عودی

می دیده تمامپارامترها جریان دبی از غیر به شود.

دهندهیچکدامپارامترهاییکهروندنزولینشانمی

 سطح 80در نمیمعنیدرصد دار )جدول (.3باشد.
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 کندال جهت تشخیص روند پارامترهای کیفی مورد بررسی در ایستگاه نوده-(: نتایج آزمون من2جدول )

زمستانپاییزتابستانبهارساالنهپارامتر
P_valuetau P_value tau P_value Tau P_value TauP_value Tau 

-70/5 52/5-07/5 553/5-78/5 550/5-39/5 50/5-33/5 52/5دبی

22/5 7/550/539/503/5 29/557/5 3/53/5 52/5باقیماندهامالح

27/5 77/570/5 70/552/5 22/552/5 30/530/5 52/5هدایتالکتریکی

59/5 23/500/5 23/50/5 558/532/5 82/5-27/5 33/5اسیدیته

20/5 53/538/5 37/522/5 52/558/5 23/520/5 32/5بیکربنات

23/5 30/579/5 7/553/5 3/553/5 29/520/5 59/5کلر

20/5 30/533/5 7/559/5 53/5-33/5257/5 52/5سولفات

23/5 72/532/5 72/553/5 29/552/5 39/53/5 559/5کلآنیونها

-20/5 33/5-27/5 70/5-20/5 32/5-28/5 22/5-2/5 77/5کلسیم

27/5 73/577/5 70/553/5 30/552/5 32/559/5 52/5نیزیمم

22/5 39/530/5 02/550/5 3/557/5 37/520/5 53/5سدیم

52/5 50/520/5 38/5-53/5 90/5-59/5 39/502/5 52/5پتاسیم

22/5 77/530/5 73/552/5 29/5559/5 32/53/5 52/5کلکاتیونها

28/5 32/523/5 70/527/5 3/552/5 28/520/5 53/5نسبتجذبسدیم

72/570/527/533/520/5 20/550/538/520/553/5 درصدسدیم

-83/552/5-02/559/5-08/553/520/53/5-37/557/5 سختیموقت

-97/553/583/552/502/538/550/509/507/559/5 سختیکل

 
 جذ(0)شکل نسبت تغییرات درروند سدیم ب

درایستگاهنودهنشانمی دهد.فصولمختلفسالرا

نتایجآزمونمنکندالبهدستآمد از که همانطور

تردرکلیهفصولسالدارایروند(اینپارام3)جدول

توجهبهنتایجعودیمیص اینروندمثبتبا باشداما

آزمونمنکندالفقطدرفصلتابستاندرسطحمورد

معن مییبررسی دار شکل که مشخص(0)یاشد

می شکل در باقیمانده(0)باشد. تغییرات روند نیز

امالحرادرفصولمختلفارائهشدهاست.اینپارامتر

درصعودیبودهونیزدرکلیهفصولسالدارایروند

80فصلتابستانوپاییزاینرونددرسطحاطمینان

(.0باشد)شکلدارمیدرصدمعنی



 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
 

1394بهار  •شماره  نوزدهم    •سال پنجم   

 

 

08 

 

 

 

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

 
 روند تغییرات باقیمانده امالح در فصول مختلف سال در ایستگاه نوده استان گلستان (:5)شکل
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 گیری نتیجه
 تحت زیادی نسبت به رودخانه آب دمای تغییرات

گیردمی قرار محیط دمای تأثیر  تغییراتاین میزان.

 آب سرعت و کدورت میزان و آب حجمبه نسبت

این در نیز بردارینمونه زمانالبته .است متفاوت

 در مثال عنوانبه .باشدمی دارا را مهمی نقش ارتباط

در زمستان فصل در بردارینمونه که نوده ایستگاه

 حرارت یدرجهگرفته، صورت صبح یاولیه ساعات

مواقع و پرآبی فصول در .است تربیش هوا از آب

 بیانگر که بوده باالیی حد در کدورت میزان سیالبی،

جریانات پی در آن اطراف و بستر هایخاك فرسایش

 .باشدمی رودخانه آلودگی گل آن متعاقب و سریع

 تقریباً یا و کم سال هایماه اکثر در شفافیت میزان

 با گانرودگر یرودخانه .باشدمی رؤیتقابل عمقفاقد

بیالن کم عمق و تندآبی حرکاتبا زیاد شیب به توجه

.باشدمی دارا را مناسبی اکسیژن

 تا که طوالنی مسیر به توجه با رودگرگان آب

از هاییقسمت در پیمایدمی خزر دریای به رسیدن

 این.گیردمی قرار آلودگی شدید معرض در خود مسیر

:باشد تواندمی مهم عامل 3 اثر در احتماالً آلودگی

و آلودگی  اثر در.ساخت انسان آلودگی طبیعی

 بسیار مقدار بارندگی هر با آب، توسط خاك فرسایش

به و شدهشسته اطراف هایزمین خاك اززیادی

 طوریکهبه میگردد رودخانه وارد آبی جریانات همراه

 آلودگل شدتبه پرآب و سیالبی فصولدر رودخانه

.باشدمی

کیف گرگانبررسی رودخانه آب شیمیایی رودیت

درمحلایستگاهنودهنشاندادکهازنظرشربآب

قابل محدوده در منطقه قراراین شرب نظر از قبول

دارد.ازنظرکشاورزینیزاگرچهدرمحدودهشورقرار

توانبرایکشاورزیموردگرفتهولیدراکثرمواردمی

هاازنظردرصدونهاستفادهقرارداد.همچنینتمامنم

قابل کیفیت دارای سدیم نظر از و نیزRSCقبول

باشد.باتوجهبهنمودارپایپرکیفیتمناسبیرادارامی

هایروددراینایستگاهازتیپآبآبرودخانهگرگان

هایمربوطبهپارامترهایباشد.تمامنمونهشورمزهمی

طبقه در کیفی از کل، سختی اساس بر نوعبندی

می آبسخت کیفیت رفته هم روی بنابراین باشند.

هایروددرمحلایستگاهنودهازجنبهرودخانهگرگان

 و مطلوبیداشته احتیاطوگوناگونکیفیتنسبتاً با

هایتوانجهتاستفادهرعایتاصولبهداشتیالزممی

تغییرات روند مطالعه نتایج برد. بهره آن از گوناگون

موردمطالعهنشاندادکهپارامترهایک یفیدردوره

تمام موردسریدر پارامترهای فصلی و ساالنه های

کنند،وشرطنرمالبررسیازتوزیعنرمالتبعیتنمی

فرض پیش از مننبودن ناپارامتریک آرمون -های

بنابراینمیکندالمی توانبیاننمودکهامکانباشد.

روش از همچاستفاده پارامتریک رگرسیونهای ون

داده روند بررسی و مطالعه برای دلیلخطی به ها،

اینروش کاربرد است،فرضیاتیکهدر لحاظشده ها

می پارامترهایمحدود روند تحلیل و تجزیه باشد.

نشان مطالعه مورد ایستگاه فصلیدر و کیفیساالنه

دادکهدربیشترپارامترهادردورهآماریموردمطالعه

باشدواینبیانگرمشاهدهشدهصعودیمیجهتروند

هاینادرستباشدکهبهدلیلاستفادهاینواقعیتمی

عدمرعایتاصولبهداشتآبرودخانهگرگان رود،و

و شده افزوده رودخانه این محلول امالح میزان بر

سببکاهشکیفیتآباینرودخانهدربلندمدتو

تواننتیجهگرفتبهمرورزمانشدهاست.بنابراینمی

آب در موجود امالح میزان در افزایشی روند که

بهروندنزولیدبیجریاندرفصولمشاهدهمی شود.

کاهش پارامترها، این افزایشی روند و سال مختلف

استفاده جهت را آب شیمیایی گوناگونکیفیت های

می دادهسبب روند بررسی نتایج همچنین هاشود.

رون وجود از فصولدحاکی در منفی و مثبت های

می آب کیفی پارامترهای بین در بهمختلف باشد.

می کلی روندصورت بررسی که نمود بیان توان

یفیآببهصورتفصلینتیجهتغییراتپارامترهایک

کهدرفصولمختلفتریارائهخواهدکرد،چرامطلوب

سالبهدلیلتغییراتاقلیمیوپوششگیاهیمتغیرو

وتدبیجریانوکیفیتآبمتفاوتخواهدبود.متفا
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.شودکیفیتآبمشاهدمیدولمختلفسالنتایجمتفاوتیازرونبنابرایندرفصو

 

منابع
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.03 صفحه مهر.

بنی ن. 2793سعید، .( کانادا شاخصکیفیتآب از استفاده با زهره رودخانه کیفیتآب (،CWQIبررسی

ص.9سومینکنفرانسمدیریتمنابعآبایران.دانشگاهتبریز.

هایفصلیوساالنهچند.تحلیلروندتغییراتبارندگی2793.وندیالدینشمسر.وخوشخوی.،حجام،س.
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203-229. 
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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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