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سال سوم  شماره دوازدهم     2931تابستان    

 ؛آناليز و رونديابي پارامترهاي کيفيت شيميايي آب

 انجير خرم آباد مطالعه موردي رودخانه چم
 

 4، حميدرضا سعيدي گراغاني9، رضا قضاوي1، عباسعلي ولي2مجتبي سليماني ساردو

 24/21/32تاريخ دريافت: 

 21/19/31:  تاريخ پذيرش

 

 چکيده

انجير از  باشند. رودخانه چم نابع تامين آب، جهت مصارف شرب و کشاورزي ميترين م ها از مهم هاي سطحي به ويژه رودخانه آب

آيد. هدف از اين تحقيق، ارزيابي کيفيت آب و روند تغييرات پارامترهاي کيفي  ترين منابع آبي استان لرستان به شمار مي مهم

باشد. از اين نمودارها جهت پايش  پر ميهاي گرافيکي از قبيل نمودارهاي ويلکاکس، شولر و پاي آب اين رودخانه توسط روش

انجير استفاده گرديد. در اين مطالعه نمودار پايپر  ايستگاه چم 7435تا  7431هاي بدست آمده از سال  کيفيت آب و ارزيابي داده

انجير  چمه هاي مربوط به آب رودخان بر اساس دياگرام شولر تمام نمونهمنيزيمي معرفي نمود. -تيپ کيفي آب را از نوع کلسيم

دهد که  نمودار ويلکاکس نشان ميدر دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعي از نظر شرب ندارند. همچنين 

نتايج رونديابي پارامترهاي کيفي باشد.  براي کشاورزي تقريبا مناسب مي( قرارگرفته و C2S1در کالس کمي شور )ها  اکثر نمونه

کندال نشان داد که عالرغم روند نزولي در مقادير اسيديته و دبي جريان، که نشان -ون ناپارامتريک منآب با استفاده از آزم

کربنات، کلر، کلسيم،  باشد، ساير پارامترها از قبيل هدايت الکتريکي، بي اسيديته آب در مدت مورد مطالعه مي کاهشدهنده 

درصد  55دار در سطح اطمينان  سختي کل داراي روند صعودي و معنيها، سختي موقت و  منيزيم، باقيمانده امالح، کل کاتيون

باشند. روند صعودي تغييرات امالح محلول آب، نشان دهنده کاهش کيفيت آب و افزايش امالح محلول اين رودخانه  مي

 باشد. مي

 

  .کيفيت آبکندال، رودخانه چم انجير،-آزمون منکليدي:  هاي واژه

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 Mojtaba.solaimani@yahoo.com  دانشجوي دکتري بيابانزدايي، دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين، دانشگاه کاشان، )نويسنده مسئول( - 7
tell:09133487865   

 Vali@kashanu.ac.ir   .ايران -دانشگاه کاشان -استاديار دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين- 2

3
 Ghazavi@kashanu.ac.ir  ايران. -دانشگاه کاشان -استاديار دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين - 

.ساري دانش آموخته کارشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي- 3
 Hamidsaidi65@yahoo.com 



 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه 59

 2931تابستان  •شماره دوازدهم   •سال سوم 

مقدمه
به عنوان يکي از عوامل بهبود و رشد  امروزه آب

آيد، لذا مديريت بهينه منابع  اقتصادي جوامع به شمار مي

ترين  آب به ويژه آب شيرين، به عنوان يکي از مهم

هاي  شود. کيفيت آب هاي کشورها محسوب مي برنامه

سطحي در مناطق مختلف بدليل تنوع سازندها و 

ولوژيکي تغيرات شناسي و عوامل هيدروژئ ساختارهاي زمين

متفاوتي را در بر دارد. شناخت و بررسي کيفيت منابع آب 

در مديريت و استفاده بهينه از آن از اهميت بااليي 

هاي  برخوردار است. بررسي تغييرات فصلي کيفيت آب

سطحي، جنبه مهمي در ارزيابي تغيرات موقتي آلودگي 

عي و اي طبي اي و غيرنقطه ها بر اثر منابع نقطه رودخانه

(. با توجه به 6009باشد )اويانگ و همکاران،  انساني مي

اهميت موضوع تاکنون مطالعات متعددي در راستاي 

بررسي کيفيت منابع آب و روند پارامترهاي کيفي آب 

 پردازيم. ها مي صورت گرفته که به ذکر برخي از آن

(، در بررسي کيفيت منابع آب 7450خمر و همکاران )

کوه زر در غرب تربت حيدريه، پس از در منطقه معدني 

هاي آب برداشت  هاي نمونه گيري کاتيون و آنيون اندازه

-Naو Na-clشده از منابع زيرزميني، تيپ آب منطقه را 

Hco3  مشخص کردند و کيفيت آب را بر اساس نمودارهاي

شولر و ويلکاکس، از نظر شرب وکشاورزي نامناسب معرفي 

(، در بررسي 7435نمودند. ناصري و همکاران )

هيدروژئوشيميايي و بيالن حوضه آبريز دامنه سهند با 

استفاده از ترسيم دياگرام پايپر در کليه نواحي منطقه، 

کربناته  تيپ آب زيرزميني را از نوع کلسيم/سديم بي

معرفي کردند. همچنين کيفيت آب زيرزميني را از نظر 

و شرب و کشاورزي، خوب بيان داشتند. اصغري مقدم 

هاي  (، در مطالعات هيدروشيميايي آبخوان7431فيجاني )

بازالتي و کارستي منطقه ماکو، با استفاده از دياگرام پايپر، 

-نمونه هاي بازالتي را عمدتا داراي تيپ بيکربنات سديم

-هاي آهکي را داراي تيپ بيکربنات کلسيم کلسيم و نمونه

ر بررسي (، د7433معروفي و بيات )منيزيم معرفي نمودند. 

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 

 باشد. تر مي استاندارد پايين

هاي  مديريت کيفيت آب جهت اتخاذ استراتژي

باشد  ي ميمديريتي منابع آب در حوضه آبخيز، ضرور

(. از اين رو پالوپي و همکاران 7559)آشتون و همکاران، 

هاي مجاور  (، در بررسي کيفيت آب رودخانه7559)

( WQIجاکارتا اندونزي با استفاده از شاخص کيفيت آب )

بيان داشتند که در فصول باراني سطح فلزات سنگين بيش 

ان باشد. همچنين نتايج ايش از استانداردهاي اندونزي نمي

هاي سيلي وانگ،  نشان داد که کيفيت سراسري آب روخانه

 سانتر و کروکات در محدوده فقير و خيلي فقير قرار دارد.

هاي سري زماني در مطالعات منابع آب از  سودمندي مدل

ها  بيني پارامترهاي اقليمي و تعيين روند آن طريق پيش

ين (. در ا7457باشد )دودانگه و همکاران،  حائز اهميت مي

هاي ترسيمي  مطالعه سعي شده است تا با استفاده از روش

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 

کندال روند پارامترهاي کيفيت آب -آزمون ناپارامتريک من

ه مورد مطالعه در ايستگاه چم انجير بررسي گرديد رودخان

تا از اين طريق تمهيدات الزم در زمينه مديريت بهينه 

منابع آب صورت پذيرد.

 ها: مواد و روش

در اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت شيميايي و 

آباد از  انجير خرم روند تغييرات کيفي آب در رودخانه چم

تا سال  7431ايستگاه از سال سال آمار اين  36هاي  داده

ها استفاده گرديد.  پس از بررسي صحت داده 7435

متر از سطح دريا و در  7900انجير با ارتفاع  ايستگاه چم

 o44 69ʹو عرض جغرافيايي  o33 79ʹطول جغرافيايي

واقع گرديده است. پارامترهاي کيفيت شيميايي آب 

ح،  هدايت بررسي شده در اين مطالعه شامل باقيمانده امال

الکتريکي، اسيديته، بي کربنات، کلر، سولفات، کل 

ها،  ها، کلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، کل کاتيون آنيون

نسبت جذب سديم، درصد سديم، سختي موقت و سختي 

باشند که کيفيت شيميايي و روند کلي ساالنه  کل مي

 آشکارسازي و مشخص شده است.

وضعيت آماري به منظور بررسي کيفيت آب ابتدا 

هاي پرت  ها و بررسي داده ها، آزمون نرمال بودن داده داده
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اي مشخص گرديد و نمودارهاي  به کمک نمودار جعبه

ترسيم و مورد تجزيه و  3و دورو 4، پايپر6، شولر7ويلکاکس

تحليل قرار گرفتند. به منظور بررسي قابليت شرب آب 

ده گرديد. لگاريتمي شولر استفا  رودخانه از نمودار نيمه

هاي کيفيت آب آشاميدني،  همچنين يکي از شاخص

گرم بر ليتر باشد و سختي کل برحسب ميلي سختي آن مي

آيد. بيشترين سختي آب مربوط  از رابطه زير به دست مي

 .باشد هاي کلسيم و منيزيم مي به يون

 

mgCaTH(:      7رابطه ) 115.4497.2                                                  

 

دياگرام ويلکاکس بر اساس مقادير هدايت الکتريکي 

(EC امالح محلول در آب و نسبت سديم قابل جذب آب )

(SARقادر به طبقه ) هاي متفاوت  بندي آب در کالس

هاي متداول درتعيين تيپ )رخساره   است. يکي از روش

بر باشد.  هيدروشيمي( آب، استفاده از نمودار پايپر مي

اساس نمودار پايپر هشت رخساره شيميايي زير قابل 

 تشخيص است: 

7)Ca-Mg-HCo3  2)Na-HCo3   3)    Ca-Mg-HCo3-Cl  

4)Na-HCo3-Cl  5)  Ca-Mg-Cl-HCo3 6)Na-Cl-HCo3  

7) Ca-Mg-Cl 8)Na-Cl 
 

همچنين دياگرام پايپر بر اساس موقعيت مکاني برخي 

Naهاي اصلي نظير  ها و آنيون کاتيون
+
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براي تعيين تيپ و رخساره آب  -

 9، فتر7413، صداقت7533گردد )پايپر  استفاده مي

 (.7439، قاسمي و همکاران، 7553

 هاي پرت،  و تعيين داده هادادهسازي  نرمالپس از 

. براي تشخيص گرفتمورد بررسي قرار نيز ها ايستايي داده

يا غيرايستايي يک سري از تابع خود ايستايي 

همبستگي  شود. تابع خود استفاده مي (ACF)9همبستگي

يک روش براي بيان وابستگي زماني در ساختار يک سري 

تابعي از  (r)باشد. از آنجا که ضريب همبستگي  زماني مي

                                                           

1.Wilcox Diagram 

2.Schoeller Diagram  

3.Piper Diagram 
4.Durov Diagram 

5.Fetter 

6.AutoCorrelation Function 

است به آن تابع خود همبستگي گويند و آن  (k) تأخيرها

سوي ندوشني و همکاران، )مودهند نشان مي ACFرا با 

هاي بررسي تغيير روند  ترين روش يکي از مهم(. 7450

)شيخ و باشد  کندال مي-ها، آزمون ناپارامتريک من داده

کندال -استفاده از آزمون ناپارامتري من(. 7433همکاران، 

هاي  باشد. روش ها حساس نمي به نرمال بودن داده

ها وجود دارد.  دهگوناگوني نيز براي آزمون نرمال بودن دا

استفاده گرديد  QQplotدر اين پژوهش از روش گرافيکي 

(. آزمون 7539، داالل و ويلکينسون 7556)هلسل و هيرچ 

و سپس توسط کندال  (7539کندال ابتدا توسط من )-من

( توسعه يافت و کاربرد آن توسط سازمان جهاني 7519)

هواشناسي توصيه گرديد )مساعدي و کوهستاني، 

به  H1و فرض مقابل  H0در اين آزمون فرض صفر (.7435

ترتيب معادل بدون روند و وجود روند در سري زماني 

هاي مشاهداتي مي باشد. روابط مربوطه جهت براورد  داده

 :کندال از قرار زير است-آماره من
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 و ها گره وجود داشته باشد، واريانس داده اگر در سري

 از روابط زير محاسبه خواهد شد: کندال-آماره من
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هاي مشاهداتي )طول دوره  تعداد داد nدر روابط فوق 

مين داده مشاهداتي و اjامين و iبه ترتيب  Xjو  Xiآماري(، 

q  هاي ايجاد شده،  هگرتعدادtp  تعداد گره براي مقدارp  ام

باشد که مقدار مثبت آن  کندال مي-مقدار آماره من Zsو 

نشان دهنده روند افزايشي و مقدار منفي آن بيانگر روند 

ها  براي بررسي روند دادهباشد.  ها مي کاهشي در سري داده

به  Zها، چنانچه مقادير مطلق  هاي ساالنه داده در سري

تر  بزرگ 59/7کندال از عدد -ت آمده از آزمون مندس

دار خواهد  ها معني درصد روند داده 9باشد، آنگاه در سطح 

تر باشد، آنگاه در  بزرگ 99/6از عدد  Zبود و چنانچه مقدار 

دار خواهد بود. . الزم به ذکر است  درصد نيز معني 7سطح 

هاي آماري اين پژوهش در  که تمامي تجزيه و تحليل

و نمودارهاي کيفي آب  R نويسي يط آماري و برنامهمح

 رسم گرديدند. AqQAافزار  توسط نرم

 نتايج: 

ها و  ها و آزمون نرمال بودن داده جهت مقايسه ميانگين

اي استفاده گرديد.  هاي پرت از نمودار جعبه تعيين داده

 اي معياري براي شناسايي شکل توزيع و نمودار جعبه

هاي  ( قسمت7ت است. در شکل)هاي پر شناسايي داده

نشان داده شده است.  (Box Plot)اي  مختلف نمودار جعبه

در دنبالة باال و پائين مستطيل که دو خط افقي درانتهاي 

دوخط عمودي باال و پائين مستطيل هستند مرز بين 

( نشان دهنده  عالمت )  .هاي پرت و مرزي استداده

 (.7شکل) .يک داده پرت مي باشد

 آباد رودخانه چم انجير خرماي پارامترهاي کيفي آب در  (: نمودار جعبه2شکل)

هاي سطحي از نظر کشاورزي بر مبناي  بندي آب طبقه

دو پارامتر هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم استوار 

است. نقاط حاصل از تقاطع اين دو پارامتر در نمودار 

باشد. روش  يويلکاکس بيانگر رده نمونه آبي مورد نظر م

ترين  بندي ويلکاکس واستفاده از نمودار آن کاربردي طبقه

نظر کشاورزي در مطالعات  بندي آب از روش براي طبقه

هيدرولوژي است. نتايج بررسي کيفيت شيميايي آب 

در ها  دهد که اکثر نمونه توسط نمودار ويلکاکس نشان مي

براي کشاورزي ( قرارگرفته و C2S1کالس کمي شور )

بر اساس دياگرام  الف(.-6باشد )شکل ريبا مناسب ميتق

در انجير  چمهاي مربوط به آب رودخانه  شولر تمام نمونه

دسته خوب و قابل قبول از نظر شرب قرار داشته و مانعي 

ب(. همچنين با توجه به -6از نظر شرب ندارند )شکل

کيفيت شيميايي آب بر اساس  Naو  SARبررسي مقادير 

ل قبول ارزيابي شده و کيفيت بر اساس درصد سديم قاب

RSC باشد. نيز مناسب مي 
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 آباد : نمودار ويلکاکس )الف( ونمودار شولر )ب( مربوط به رودخانه چم انجير خرم(1)شکل

هاي متداول در تعيين تيپ )رخساره  يکي از روش

باشد. تمرکز  هيدروشيمي( آب، استفاده از نمودار پايپر مي

الف( نشان دهنده اين -4اگرام پايپر )شکلها در دي نمونه

 70 انجير در ناحيه مطلب است که آب رودخانه چم

باشد.  منيزيم مي-قرارگرفته که مربوط به تيپ کلسيم

بيانگر تيپ Bها در ناحيه  همچنين قرار گرفتن نمونه

-دهنده تيپ بيکربناته  نشان Eکلسيمي و در ناحيه 

و منشاء آب رودخانه باشد. جهت تعيين نوع  کربناته مي

ب(. اساس -4توان از نمودار دروو استفاده کرد )شکل مي

هاي عمده آب )برحسب  و آنيون اين نمودار مقادير کاتيون 

شوند. از  باشند که به ميلي اکي واالن رسم مي درصد( مي

مزاياي نمودار دروو نسبت به نمودار پايپر نمايش بهتر 

يدروشيميايي مانند هاي مختلف آبي و فرايندهاي ه تيپ

(. همانطور 7555باشد )سينقال و گاپتال،  تبادل يوني مي

دهد، تيپ آب در رودخانه که سير تکاملي نمودار نشان مي

منيزيم است. همچنين مستطيل  -انجير از نوع کلسيم چم

سمت راست نمودار نمايانگر ميزان امالح باالي آب 

وع را تصديق اين موض TDSباشد که حد باالي رودخانه مي

کند. ميزان آب رودخانه نيز به سمت اسيدي بودن مي

 کند.تمايل مي



 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه 700

 2931تابستان  •شماره دوازدهم   •سال سوم 

 

 

 

 

 آباد رودخانه چم انجير خرمنمودار پايپر )الف( و نمودار دروو )ب( مربوط به پارمترهاي کيفيت آب (: 9شکل)

 

ها ضرايب خود همبستگي  براي بررسي استقالل داده

هاي  ل براي هر يک از سريسا 9تا  7هاي تاخير  براي گام

مشاهدات محاسبه و روي نمودارهاي تابع خود همبستگي 

(ACFترسيم شدند. نتايج محاسبه براي سري داده )  هاي

  9تا  7هاي تاخير  پارامترهاي کيفي نشان داد که براي گام

باشند  ها مستقل مي سال، گام هاي زماني گوناگون داده

(. جهت بررسي رعايت شرط عدم نرمال بودن 3)شکل

کندال، از نمودار -ها جهت استفاده از آزمون من داده

هاي  استفاده گرديد. بررسي منحني QQplotگرافيکي 

QQplot هاي مشاهدات  نشان دهنده غير نرمال بودن سري

اي که براي سري مشاهدات غير نرمال  باشد. به گونه مي

باشند که بيانگر  ، داراي چولگي ميابتدا و يا انتهاي منحني

هاي  ي سري ها است. براي مقايسه غير نرمال بودن داده

هاي  ، سري دادهQQplotنرمال و غير نرمال بر روي نمودار 

( نشان داده 9ي رودخانه چم انجير در شکل) کيفي ساالنه

شده است. همانطور که مشاهده مي شود چولگي شديدي 

ها وجود دارد. به دليل اينکه سري  در ابتدا و انتهاي منحني

باشند، از  هاي کيفي ساالنه داراي توزيع غير نرمال مي داده

کندال جهت تجزيه و تحليل روند -آزمون ناپارامتريک من

 ها استفاده گرديد. در داده
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 آباد رودخانه چم انجير خرممربوط به پارامترهاي کيفيت آب در ( ACFنمودار خود همبستگي )(: 4شکل )

 

 

 آباد رودخانه چم انجير خرممربوط به پارامترهاي کيفيت آب در  QQplot(: نمودار 5شکل )
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دهد که اکثر  بررسي روند پارامترهاي کيفي نشان مي

باشند.  دار مي پارامترها داراي روند صعودي و معني

کربنات،  پارامترهاي باقيمانده امالح، هدايت الکتريکي، بي

منيزيم، کل کاتيونها، سختي موقت و سختي کلر، کلسيم، 

دار و پارامترهاي اسيديته  کل داراي روند صعودي و معني

دار در سطح  و دبي جريان نيز داراي روند نزولي و معني

اسيديته آب در  کاهشباشند که بيان کننده  درصد مي 55

باشد. ساير پارامترها داراي روند  دوره مورد مطالعه مي

باشند. با توجه به  طوح مورد بررسي نميدار در س معني

دار که بيان  اينکه دبي جريان داراي روند نزولي و معني

کنند کاهش دبي در بررسي بلند مدت ميباشد و ساير 

باشند، امالح محلول در  پارامترها داراي روند صعودي مي

آب افزايش يافته و کيفيت شيميايي آن کاهش يافته است 

 (.7)جدول

 

 روند پارامترهاي کيفي مورد بررسي کندال جهت تشخيص-آزمون من: نتايج (2جدول )

 P_VALUE TAU پارامتر

 -44/0 007/0 دبي

 99/0 000/0 باقيمانده امالح

 99/0 000/0 هدايت الکتريکي

 -43/0 007/0 اسيديته

 90/0 000/0 بي کربنات

 35/0 000/0 کلر

 049/0 14/0 سولفات

 -703/0 44/0 کل آنيونها

 93/0 000/0 کلسيم

 43/0 000/0 منيزيم

 -74/0 6/0 سديم

 76/0 34/0 پتاسيم

 99/0 000/0 کل کاتيونها

 -49/0 000/0 نسبت جذب سديم

 -39/0 000/0 درصد سديم

 99/0 000/0 سختي موقت

 99/0 000/0 سختي کل

 

( نشان 9شکل)پارامترهاي کيفي آب در روند تغييرات 

کندال نيز -انطور که از نتايج آزمون منداده شده است. هم

روند صعودي (، اکثر پارامترها داراي 7به دست آمد )جدول

( روند تغييرات امالح محلول 1)باشند. همچنين شکل مي

دهد که روند صعودي آن به خوبي در  آب را نشان مي

باشد که نشان دهنده کاهش کيفيت آب  شکل نمايان مي

 باشد. مي
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 آباد رودخانه چم انجير خرمار سري پارامترهاي کيفي آب در (: نمود6شکل)

 

 
 آباد رودخانه چم انجير خرم(: نمودار سري مربوط به پارامتر امالح محلول در 7شکل)
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 بحث و نتيجه گيري:
هاي اصلي توسعه  کميت و کيفيت آب، يکي از پايه

ها نيز به عنوان  روند. از طرفي رودخانه پايدار به شمار مي

ي از منابع اصلي و قابل دسترس تامين کننده نيازهاي يک

جوامع بشري مطرح بوده که عالوه بر کميت آب، کيفيت 

ها نيزجزء پارامترهاي مهم تعيين کننده محسوب  آب آن

انجير  چمشوند. بررسي کيفيت شيميايي آب رودخانه  مي

دهد که از نظر شرب آب اين رودخانه در  نشان ميآباد  خرم

وب وقابل قبول قرار دارد. از نظر کشاورزي نيز محدوده خ

محدوديت آنچناني وجود نداشته و تقريباً قابل قبول 

توان براي کشاورزي مورد استفاده قرار داد.  باشد و مي مي

ها از نظر درصد سديم نيز داراي  همچنين تمام نمونه

باشد. با توجه به نمودار پايپر آب  کيفيت قابل قبولي مي

باشد که اين  منيزيم مي_م انجير از تيپ کلسيمرودخانه چ

هاي  رود وجود کلسيم بدليل وجود انحالل کاني احتمال مي

کربناته و يا ژيپس در باالي حوضه باشد، همچنين انحالل 

هاي کربناته از جمله دولوميت و کلسيت دولوميتي و  کاني

يون منيزيم ميتواند به عنوان دليلي بر  هاي حاوي کاني

ميزان منيزم آب باشد که نيازمند تحقيقات  افزايش

بررسي کيفيت  باشد. در بيشتري در اين زمينه مي

کنيم روي هم  انجير مشاهده مي شيميايي آب رودخانه چم

هاي  رفته کيفيت شيميايي آب اين رودخانه از جنبه

گوناگون کيفيت نسبتاً مطلوبي داشته و با احتياط و رعايت 

هاي گوناگون  وان جهت استفادهت اصول بهداشتي الزم مي

برداري نمود. عالوه بر اين امر مطالعه روند  از آن بهره

تغييرات پارامترهاي کيفي اين رودخانه در دوره مورد 

دهد که در اکثر پارامترهاي مورد بررسي  مطالعه نشان مي

دار در سطح  جهت روند مشاهده شده صعودي و معني

باشد  گر اين واقعيت ميباشدکه بيان درصد مي 55اطمينان 

هاي نادرست و عدم رعايت اصول  که به دليل استفاده

انجير، بر ميزان امالح محلول  برداري آب رودخانه چم بهره

اين رودخانه افزوده شده و سبب کاهش کيفيت آب اين 

رودخانه در طول دوره آماري مورد مطالعه گرديده است. از 

دبي آبي اين  هاي اخير که کاهش سوي ديگر خشکسالي

رودخانه را تحت تاثير قرار داده است نيز در اين امر بي 

توان نتيجه گرفت که روند  تاثير نبوده است. بنابراين مي

افزايشي در ميزان امالح محلول در آب و روند نزولي دبي 

هاي  جريان، کاهش کيفيت شيميايي آب را جهت استفاده

هاي  ه سازمانشود ک شود لذا اظهار مي گوناگون سبب مي

هاي مديريتي خود بر اين امر واقف  ريزي مربوطه در برنامه

 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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