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چکیده 
یمحیطـ سـت یزو اثـرات یسـطح يهـا کیفیـت آب یابیارز. آب مورد نیاز با کیفیت مطلوب براي حیات بشر ضروري است

ها بـراي پـی بـردن بـه     تشخیص روند بلندمدت کیفیت آب رودخانه. شودمیجامع آبخیز محسوب تیریاز آن از اصول مدشینا
هـاي ثبـت   در پژوهش حاضر از داده. باشدبینی آینده از اهمیت بسزایی برخوردار میتغییرات به وقوع پیوسته در گذشته و پیش

نکـارود در اسـتان   در ایستگاه هیدرومتري گلورد از حوضـه آبریـز رودخانـه   ) 1385-1350(سال 35متغیر کیفی طی 13شده 
کندال در مقیاس ماهانـه نشـان داده اسـت کـه در     -نتایج تعیین روند با استفاده از آزمون ناپارامتریک من. مازندران استفاده شد

. انـد اند ولی مقادیر مجموع آنیون و کاتیون هردو داراي روندي نزولی بـوده ها داراي روند نبودهاکثر موارد مقادیر آنیون و کاتیون
بـدون  (، نسبت جذب سـدیم  )روند صعودي(، اسیدیته )روند نزولی(هدایت الکتریکی ، )روند نزولی(ها از جمله، دبی یر پارامترسا

.بوده است) روند نزولی(و سختی آب ) بدون روند(، درصد سدیم محلول )روند
کندالکیفیت آب، رودخانه، گلورد، نکارود، من: واژه هاي کلیدي 

مقدمه 
ییکننـدگان نهـا  افـت یدرمنـابع آب رایز. باشدیآن متیفیکژهیو به وتیمستلزم شناخت کمیعیبرداري از منابع آب طببهره

است که ضرورت لحـاظ آن در  ییهااز مؤلفهآبی فیکاتیخصوص. هستندیهاي مختلف انسانتیبه دست آمده از فعالیآلودگ
در آن کـامالً  یتیریمـد راتییـ تغجـاد یو ازیسالمت حوضه آبخیابیارزنیهمچنمنابع آب وتیریهاي مربوط به مدزيیربرنامه

ها براي پی بـردن بـه تغییـرات بـه     تشخیص روند بلندمدت کیفیت آب رودخانه).2006،یخادم و کالواراچ(احساس شده است
شناسایی رونـد، همچنـین اطالعـات ارزشـمندي را     . بینی آینده از اهمیت بسزایی برخوردار استوقوع پیوسته در گذشته و پیش

زبان آماري تجزیه و تحلیل به . آوردفراهم میکنش این عوامل در سطح آبخیزجهت ادراك تأثیر عوامل اقلیمی و انسانی و برهم
هاي مشاهداتی یک متغیر تصادفی، فارغ از تغییرات تصادفی و محدود، در طـول  منظور تشخیص این است که سري دادهروند به

و یمسـتکمل ). 1987روزنکرانتـز،  (زمان در حال کاهش یا افزایش بوده و یا اینکه توزیع احتمالی آن با زمان تغییر نیافته اسـت  
پریاز راه نمودارهـاي پـا  یدره در استان خراسان شمالنیریشزیهاي حوضه آبرآب رودخانهتیفیبا مطالعه ک) 2000(انیزیترش

و یفـ یرونـد ک ) 2006(یو آخونـدعل یزارعـ . دادنـد صیتشـخ کیـ زیمنسـولفاته آب راییایمیهاي شـ رخسارهپیت،فیو است

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



نمودارهـاي بـا 2005را در سـال  ) خوزسـتان (2سـدابوالعباس  ینـ یرزمیو زیمنـابع آب سـطح  ییایمیدروشـ یههـاي رخساره
هاي شهرسـتان نـور پرداختنـد،    آب رودخانهیفیکپیتنییبه تع) 2009(همکاران گلجان و.اندکردهیبررسپریو پالکوکسیو

کیـ در ) رودود، گلنـدرود و سـبزه  رجیالو(دست سه رودخانه نییدست و پاانیباالدست، مستگاهیسه اازی ها به صورت فصلآن
COD،BOD، محلـول ژنی، اکسـ یکیالکترتیمانند درجه حرارت، هداییبرداري انجام داده و پارامترهاماهه نمونه6یزمانبازه

گرفتنـد کـه   جـه یقرار دادنـد و نت ريیگرا مورد اندازهیکروبیمو پارامترهايیهاي اصلونیها و کاتونیهمراه غلظت آنبهpHو
در هـر سـه   نیهمچنـ . باشدیکربنات میب-میزیاز نوع منیآبو کمیهاي پرآبفصلدرآب هر سه رودخانهپریپااگرامیبراساس د

در .باشـد یمـ متوسـط تیـ فیکانگریماهه دوم ب3باشد و در یبد متیفیکانگریکل در سه ماهه اول بتیفیکرودخانه شاخص
از نظر کشاورزي و شـرب و نیـز رونـد    ) نکارود(هاي رودخانه نکا پژوهش حاضر به بررسی کیفیت آب رودخانه گلورد از زیرشاخه

.بررسی و تجزیه و تحلیل شده است1385تا 1350هاي آماري حاکم بر تغییرات آن در طی سال

ها مواد و روش

شمالیعرض36°42'تا36°28'وشرقیطول54°44'تا53°17'در محدودة جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه نکارود 
کیلومتر مربع در استان مازندران و بخش کوچکی از آن در 72/1906در منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود .ریان داردج

متري شاهکوه در جنوب شرقی شهرستان گرگان 3400رودخانه نکا یا نکارود از ارتفاعات . غرب استان گلستان واقع شده است
و از آنجا پس از رسدکیلومتر به ایستگاه آب سنجی آبلو واقع در شهر نکا می165طی مسافتی حدود پس از سرچشمه گرفته و 

وهستان به سمت سفلی رودخانه از محل گلورد تا خروج رود از ک. پیونددهاي ساحلی به دریاي خزر میعبور از شهر نکا و دشت
. باشدمتر میمیلی800تا 700 علت نفوذ هواي بارانی از داخل دره به حوضه آبخیز مقدار بارندگی زیاد بوده و متوسط آن بین

).1شکل (در این قسمت از رود حوضه آبخیز پوشیده از جنگل است و مقدار آبدهی آن از سایر مناطق بیشتر است

) 1391رحیمی، (موقعیت ایستگاه هیدرومتري گلورد ):1(شکل 

. استفاده شد1385تا 1350هاي ثبت شده متغیرهاي کیفیت آب در ایستگاه هیدرومتري گلورد از سال در این تحقیق، از داده
، کل )So4(فات ، سول)HCo3(کربنات ، بی)Cl(، کلرید )K(، پتاسیم )Na(، سدیم )Mg(، منیزیم )Ca(این متغیرها شامل کلسیم 



و درصد سدیم ) TH(، سختی )SAR(، نسبت جذب سدیم )pH(، اسیدیته )EC(، هدایت الکتریکی )TDS(جامدات محلول 
مانند توزیع (ها هاي خاص این دادههاي کیفیت آب به دلیل ویژگیبه منظور تحلیل روند داده. بوده است) SSP(محلول 

هاي خاصی است و عموماً کارگیري تکنیکمستلزم به) هاي ثبت نشده، تغییرات فصلیهاي پرت و دادهغیرنرمال، وجود داده
در سال Mannاین آزمون ابتدا توسط . مینه کاربرد بیشتري داردکندال در این ز-هاي آماري غیرپارامتریک مانند منروش

اي در تحلیل روند متداول و گستردهبه طوراین روش . بسط و توسعه یافت1975در سال Kendallو سپس توسط 1945
ی محسوب هاي زمانهاي مهم براي آزمون روند سريشود و یکی از روشهاي هیدرولوژي و هواشناسی بکار گرفته میسري

هاي زمانی که از توزیع آماري خاصی پیروي توان به مناسب بودن کاربرد آن براي سرينقاط قوت این روش میاز. شودمی
گردند نیز از دیگر هاي زمانی مشاهده میاثرپذیري ناچیز این روش از مقادیر حدي که در برخی از سري. کنند اشاره نمودنمی

:این آزمون به شرح زیر استآماره . مزایاي این روش است

⎩
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0                   = 0
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        < 0

)2                                                  (

:شوندمحاسبه میاست که به صورت زیرSپراش Var(S)هاي تفاوت مقادیر با یکدیگر و مربوط به عالمتSکه در آن 

= ∑ ∑ ( − ) )3                                (
Var(S) = ( )( ) )4                                        (

xتعداد مشاهدات سري، nکه در آن  , xهاي به ترتیب دادهk ام وj ام سري وsgn تابع عالمت و عاملی مربوط به تصحیح
:استزیر به صورتهاي تکراري در اطالعات وجود داشته باشد، و پراش در صورتی که داده

+1               ( − ) > 0
0                   ( − ) = 0
−1               ( − ) < 0

)5(

β = ∑ ( − 1)(2 − 5) )6(

در . ي تکراري وجود دارددادهها حداقل یک هایی است که در آنمعرف تعداد سريmاي و هاي مشاهدهتعداد دادهtکه در آن 
:شود که رابطه زیر برقرار باشددر حالتی پذیرفته میها، فرض صفر یابی سري دادهرونداي براي یک آزمون دو دامنه

| | ≤ / )7                                                                               (

داري آماره توزیع نرمال استاندارد در سطح معنیZaشود و داري است که براي آزمون در نظر گرفته میسطح معنیکه 

99و 95ن آزمون براي سطح اعتماد در مطالعه حاضر ای. استفاده شده استα/2ه با توجه به دو دامنه بودن آزمون از کاست



ها صعودي و در صورت منفی بودن آن روند نزولی در مثبت باشد روند سري دادهZدر صورتی که آماره . رصد استفاده شدد
: اند عبارتند ازهاي کیفی آب که در این پژوهش بر اساس مقادیر آنیون و کاتیون محاسبه شدهبرخی متغیر. شودنظر گرفته می

)SAR(نسبت جذب سدیم 

یا درصد ) SSP(یا درصد سدیم محلول ) SAR(و سدیم با یکی از معیارهاي جذب سدیم ) EC(شوري با معیار هدایت الکتریکی 
):1389علیزاده، (شوداز معادله زیر محاسبه میSARمقدار. شودسنجیده می) ESP(قابل تبادل 

SAR =
. ×( )

)8 (

)TH(سختی 

. گیردباشد که بر مبناي کربنات کلسیم مورد سنجش قرار میهاي کیفیت آب آشامیدنی، سختی آن مییکی از شاخص
گرم بر لیتر از رابطه زیر بدست یون منیزیم و کلسیم بوده و سختی کل بر حسب میلیبیشترین سختی مربوط به 

): 1386مهدوي، (آیدمی

TH = (Mg + Ca) ∗ 50 )9 (

)SSP(درصد سدیم محلول

از نسبت درصد سدیم به مجموع ها از نظر کشاورزي است که عبارتست این پارامتر یکی از عوامل مهم در تشخیص انواع آب
:هاي محلول در آب برحسب میلی اکی واالنت بر لیترکاتیون

SSP = 100 ∗ )10 (

الح بطوریکه هرچه میزان ام. استECهاي ساده تعیین غلظت یون محلول در آب، اندازه گیري هدایت الکتریکی یکی از راه
.یابدیابد به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی آن کاهش میمحلول در آب بیشتر باشد، قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش می

نتایج و بحث

استفاده Xlstatافزار به کمک نرمبه منظور بررسی روند تغییرات بلندمدت  پارامترها کیفی آب از آزمون ناپارامتریک من کندال 
کننده صعودي و نزولی بودن روند بوده و چنان چه بیان)(باتوجه به این که مثبت یا منفی بودن شاخص تاو. شده است

شود مشاهده می1همانطور که در جدول .باشددار میدرصد معنی99باشد روند در سطح 01/0کمتر از p-valueشاخص 
باشند نمیخاصیدر مقیاس ماهانه داراي روندSSP وSARهاي رمتغیگلورددهد که براي ایستگاهزمون نشان میاین آنتایج 



آورده شده 6تا 2هاي نمودار حاصل از محاسبه این سه متغیر در شکل. باشدداراي روند نزولی میECودبیوTHولی متغیر
.است

در ایستگاه هیدرومتري گلوردو دبیSAR ،TH،SSP ،ECهاي متغیرتعیین روند -1جدول
ایستگاهپارامترECSSPTHSARدبی

-0/169-0/0150/029-0/030-0/046tau

گلورد 0/0000/0080/5000/0200/295p-value
روندبدون روندنزولیبدون روندنزولینزولی

نمودار روند دبی در رودخانه گلورد): 2(شکل 

نمودار روند درصد سدیم محلول رودخانه گلورد ):4(شکلنمودار روند نسبت جذب سدیم رودخانه گلورد   ): 3(شکل
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نمودار روند سختی رودخانه گلورد-6نمودار روند هدایت الکتریکی رودخانه گلورد                             شکل -5شکل 

، )So4(، سولفات )HCo3(کربنات ، بی)Cl(کلرید هاي محلول در آب رودخانه گلورد از متغیرهاي براي تعیین روند آنیون
کربات محلول در کلرید و بیهايکندال نشان داده شده که آنیون- در بررسی انجام شده توسط آزمون من. استفاده شده است

حاصل جمع مقادیر این . باشدباشند، ولی آنیون سولفات داراي روند نزولی میآب رودخانه در مقیاس ماهانه داراي روند نمی
.نشان داده شده است10تا 7و نمودار 2نتایج این محاسبات در جدول . ها نیز داراي روندي نزولی بوده استآنیون

گلوردمقادیر آنیون محلول در آب رودخانهروند تعیین- 1جدول

ایستگاهپارامترSO4ClHCO3مجموع آنیون

-0/213-0/11-0/026-0/05tau
گلورد 0/0000/010/5690/256p-value

روندبدون روندبدون روندنزولینزولی

کربنات رودخانه گلورد      نمودار روند بی):  8(شکل نمودار روند کلرید رودخانه گلورد            ):  7(شکل 
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نمودار روند مجموع آنیون آب رودخانه گلورد      ):10(نمودار روند سولفات رودخانه گلورد                       شکل ):9(شکل 

استفاده ، )Na(، سدیم )Mg(، منیزیم )Ca(کلسیم هاي محلول در آب رودخانه گلورد از متغیرهاي براي تعیین روند کاتیون
وند نبوده، ها داراي رکندال نشان داده شده که اگرچه هیچکدام از کاتیون-در بررسی انجام شده توسط آزمون من. شده است

در رودخانه محاسبه شده که pHدر ادامه روند مقادیر. ها نیز داراي روندي نزولی بوده استولی حاصل جمع مقادیر این کاتیون
نتایج این . سال مورد بررسی در این مطالعه روندي صعودي داشته است35نشان داده است این مقادیر در طی دوره ماهانه از 

.نشان داده شده است12و 11نمودار و3محاسبات در جدول 

گلوردمقادیر کاتیون محلول در آب رودخانهتعیین روند - 3جدول

ایستگاهپارامترKMgNaCapHمجموع کاتیون

-0/1070/11-0/077-0/06-0/080/225tau
گلورد 0/0150/0240/0870/1770/0740/000p-value

روندصعوديبدون روندبدون روندبدون روندبدون روندنزولی

آب رودخانه گلورد     pHنمودار روند ):  12(نمودار روند مجموع کاتیون رودخانه گلورد                            شکل ): 11(شکل 



گیرينتیجه
هاي منظم و در حالت کلی براي بررسی روند متغیرهاي کیفی آب و شناخت رابطه بین آنها در زمان نمونه برداري به برداشت

نتایج تعیین روند با استفاده از آزمون . باشد در غیر این صورت تحلیل روند متغیرها مشکل خواهد بودقابل اعتماد نیاز می
ها داراي کندال در مقیاس ماهانه براي رودخانه گلورد نشان داده است که در اکثر موارد مقادیر آنیون و کاتیون- ناپارامتریک من

، )روند نزولی(له، دبی ها از جمسایر پارامتر. انداند ولی مقادیر مجموع آنیون و کاتیون هردو داراي روندي نزولی بودهروند نبوده
و ) بدون روند(، درصد سدیم محلول )بدون روند(، نسبت جذب سدیم )روند صعودي(، اسیدیته )روند نزولی(الکتریکی هدایت

به موازات پایش کیفی منابع آب، انجام اقدامات حفاظت کیفی و کنترل عوامل آالینده در .بوده است) روند نزولی(سختی آب 
با توجه به شرایط اکوهیدورلوژیک منطقه مورد بررسی، تمهیداتی جهت جلوگیري از روند تنزل کیفیت . دارداین آبریز ضرورت

برداري از هاي کشاورزي؛ مدیریت و بهرهها و تبدیل آنها به زمینجلوگیري از تخریب جنگل: شودآب رودخانه پیشنهاد می
هاي ؛ جلوگیري از ورود فاضالب... یا اعمال تناوب زراعی مناسب واراضی زراعی با انجام اقداماتی نظیر تغییر نوع محصول

گیري و ثبت برخی از متغیرهاي پایش و مستمر و منظمی براي اندازههاي انسانی به رودخانه؛ برنامهمسکونی و سایر آالینده
. باشد اجرا شودیهاي کشاورزي ممهم کیفیت آب مانند ترکیبات نیتروژن و فسفر که عمدتاً ناشی از فعالیت
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