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چکیده
هاي به دلیل افزایش نیاز آبی در بخشاست و هاي آبریز کشورحوضهترین رودخانه کارون بعنوان یکی از وسیعحوضه آبریز 

مطالعه روند تغییرات کیفی این رودخانه براي اتخاذ . استدستخوش تغییرات زیادي قرار گرفتهشهري، کشاورزي، صنعتی، 
براي و سردمدر فصول گرآنالیز واریانس الگوهاي رگرسیونی به کمک . تصمیمات مدیریتی در این حوضه ضروري است

TDS ،EC وCl الگوي رگرسیونیInverse ، برايHCO3 الگويLogarithmicدر عنوان الگوي برتر انتخاب شد امابه
برازش هاي رگرسیونی س مدلنتایج آنالیز واریان. یت بخشی نداشتنتایج رضاHCO3براي فصول گرم نتایج آنالیز واریانس 

هامقادیر مانده. ، درسطح آزمون پنج درصد درست و قابل اعتماد اعالم کردندبراي برآورد مقادیر پارامترهاالگوهاي ذکر شده را
ها که مقادیر ماندهفر مقایسه شدند و به اثبات رسیددر سطح آزمون پنج درصد با مقدار صایی، یک نمونهtبا استفاده از آزمون 

.اندیر قابل قبولی را برآورد کردهدست آمده مقادرگرسیونی بهداري با صفر نداشته و روابطاختالف معنی

ها، آنالیز واریانس، رگرسیون، ضریب تعیین تعدیل شده، ماندهtآزمون : واژه هاي کلیدي 

مقدمه 
شرب، صنعت و کشاورزي مورد نیاز و توجه بشر منظور استفاده درهاي جاري بهها و آببرداري از آب رودخانهاز دیرباز بهره

به مرور زمان و گسترش جوامع و رشد جمعیت و به .اندها برپا شدهبوده اند؛ بطوریکه جوامع بشري معموال در اطراف رودخانه
تحلیل سنجش، . ها شده استتبع آن افزایش استفاده از منابع آبی، دخل و تصرف غیرطبیعی باعث کاهش کیفیت آب رودخانه

هاي مدیریتی صحیح و مناسبی اتخاذ نموده و به سازد که شیوهها این امکان را میسر میهاي کیفی رودخانهو تفسیر داده
مطالعات کیفی آب و روند تغییرات آن براي اتخاذ تصمیمات مدیریتی در حوضه . ها کاسته شودتدریج از آلودگی رودخانه

اقیانوس، دریا، (هاي سطحی ، آب)باران و برف(هاي جوي ، آب)شمه، چاه و قناتچ(هاي زیرزمینی آب. باشدضروري می
% (میلیون کیلومتر مکعب 1320ها در حدود باشند؛ اقیانوسترین منابع آب در کره زمین میاز جمله مهم) دریاچه و رودخانه

میلیون کیلومتر 13زیرزمینی در حدود هاي، سفره)8/1% (میلیون کیلومتر مکعب 25هاي طبیعی در حدود ، یخچال)2/97
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و بخارآب در اتمسفر ) 02/0% (هزار کیلومترمکعب 250ها و رودها هاي شیرین موجود در دریاها، دریاچه، آب)9/0% (مکعب 
ها همواره داراي مقداري این آب. )1388خواه و صادقی وفاه(دهندهزار کیلومتر مکعب را به خود اختصاص می13حدود 

وجود برخی این مواد در آب براي سالمتی انسان ضروري است، . باشندالح، مواد معلق و گازهایی بصورت محلول میام
مین منظور براي هبه. مراه داردههمچنین وجود مقادیر بیش از حد برخی از این مواد بسیار مضر بوده و خطرات زیادي را به

.پردازیممیراي بیان کیفیت آب، بشناخت آب و کیفیت آب به تبیین پارامترهایی

TDSکل مواد جامد محلول 
باشد و اثر این پارامتر عامل مهمی در کیفییت آب می. گرددگرم در لیتر محاسبه میمقدار باقیمانده خشک بر حسب میلی

سب آب در مصارف زیادي در جابجائی و تبدیل شیمیایی و یونیزه شدن مواد دارد، همچنین غلظت امالح محلول در تعیین تنا
رابطه مستقیم با هدایت الکتریکی دارد و مطابق TDSافزایش . شرب انسان و دام، کشاورزي و صنعت نقش مهمی دارد

.میلی گرم در لیتر براي شرب محدودیت دارد500استانداردهاي موجود بیش از 

ECهدایت الکتریکی 
میزان . قدرت یونی یک محلول براي انتقال جریان الکتریکی استمعرف ، )1391صادقی پناهاللوزایی و (هدایت الکتریکی

. یابدیکی افزایش میربا افزایش عناصر محلول درآب میزان هدایت الکت. هدایت الکتریکی به عناصر محلول در آب بستگی دارد
یت الکتریکی و کل مواد جامد هدا. کنندزیمنس بر متر بیان میمتر یا دسیهدایت الکتریکی را با واحد میکروزیمنس بر سانتی

باشد؛ اما آنچه صورت یک رابطه خطی در ارتباط هستند ولی این ضریب تناسب براي هر نمونه آب منحصربه فرد میهمحلول ب
.باشدمیTDSباال بودن مقدار ECمسلم است، دلیل میزان باالي 

CLکلر 
یون کلر تاثیر خاصی روي . رابطه مستقیم داردTDSنماید هم چنین با افزایش یون کلر از افزایش هدایت الکتریکی تبعیت می

شود ولی به گذارد و از طرفی کلر درحد بسیار ناچیزي توسط کلوئیدهاي خاك خشک جذب میخصوصیات فیزیکی خاك نمی
کلر در آبیاري .یابدسهولت توسط رطوبت خاك انتقال یافته و طی فرآیند تعرق توسط گیاه جذب شده ودر برگها تجمع می

مهمترین عناصر مضر است بترتیبی که بعد از پخش آب روي برگها و تبخیر آب، کلر باقیمانده باعث ایجاد سوختگی ، ازبارانی
.در برگها خواهد شد

از آنجایی که. گیري و فعالیت آزمایشگاهی مقدار آن مشخص شوددست آوردن باقیمانده خشک الزم است تا با اندازهبراي به
اصغري مقدم و . دنبال برآورد آن به وسیله روشهاي دیگر هستندباشد لذا محققین بهرایج نمیTDSگیري مستقیم اندازه

هاي رگرسیونی چگونگی ارتباط بین دو منبع آب دشت سلماس و دریاچه ارومیه را بررسی نمودند و ، با روش)1386(همکاران 
قلی و همکاران امام). 1386مقدم و همکاران اصغري(انتخاب مدل برتر دانستند ضریب تعیین باال داشتن را شرط مناسب براي

، روند تغییرات باقیمانده خشک و هدایت الکتریکی امالح را در قالب مدل رگرسیون خطی براي رودخانه کدك استان )1385(
مقایسه با مدل توانی و مدل جند ، رابطه رگرسیون خطی را در)2005(زارع ابیانه و همکاران . خوزستان بررسی نمودند

هاي زیرزمینی منطقه غرب و شمال اي درجه دو در خصوص برآورد غلظت یون کلر از هدایت الکتریکی امالح براي آبجمله
دهد محققین ضمن رعایت دقت در محاسبات و برآوردها به دنبال برآورد پارامترهاي نتایج فوق نشان می. غرب ایران ارائه دادند

هاي قندهاري در بررسی  اثر فعالیت. تر است، هستندگیري آنها آسانوسیله سایر پارامترهاي کیفی آب که اندازهآب بهکیفی
باالدست بر کیفیت آب اروندرود و آب رودخانه کارون، بیان کرد که کیفیت آب اروندرود و رودخانه کارون به میزان جریان 

، در )1385(کرمی مقدم .حسوس دبی، کیفیت آب نیز تحت تاثیر قرار گرفته استوابسته است و با توجه به کاهش بسیار م
بررسی تغییرات دبی رودخانه گرگانرود در روند تاثیرپذیري پارامترهاي کیفیت آب این رودخانه، بیان نمودند که با تغییر دبی 



هاي پر آبی و کم آبی، پارامترهاي کیفیت ره، لذا در طول دوشوندمیرودخانه، غلظت مواد محلول در آب دستخوش تغییر قرار 
ساله پارامترهاي مورد نیاز، جهت تجزیه و 10آوري آمار خام وي با جمع. صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیردآب باید به

هاي دیاگرامنقزاقلی و سد گرگاهاي گنبدها در مسیر رودخانه گرگانرود، در ایستگاهها و کاتیونتحلیل نحوه تغییرات آنیون
در ایستگاه گنبد بین افزایش دبی و کاهش شوري، ارتباط بسیار نزدیکی : کالینز و شولر را ترسیم کرده و چنین نتیجه گرفت

و در ایستگاه سد گرگان باعث کاهش کلیه عوامل NaClباعث کاهش میزان افزایش دبی وجود داشته، در ایستگاه قزاقلی، 
چاي و چگونگی ، در بررسی علل شوري رودخانه آجی)1373(گرجی و همکاران .ا شده استهشیمیایی به ویژه سولفات

ساله سازمان آب مربوط به دبی و کیفیت آب، میزان دبی میانگین و شوري 30برداري بهینه از آب آن با استفاده از آمار بهره
چاي، برداري بهینه از آب آجیدارد که براي بهرهنتایج تحقیق وي بیان می. چاي را مشخص کردمتوسط ساالنه رودخانه آجی

سازي، که آب رودخانه از کیفیت خوبی برخوردار است جهت کشاورزي یا ذخیره) فروردین و اردیبهشت(هاي پرآب باید در ماه
آن در توان ازاثبات کرد که روش رگرسیونی روشی است که می١مک برد. یا تزریق به منابع آب زیرزمینی به مصرف برسد

.بررسی تاثیر یک متغییر مستقل بر متغییر وابسته استفاده شود

مواد و روش ها
این . باشدهاي آبریز کشور میترین حوضهمربع یکی از وسیعکیلومتر45221حوضه آبریز رودخانه کارون با مساحتی معادل 

کوهستانی در نزدیکی شهر گتوند به دشت خوزستان وارد کوه زاگرس سرچشمه گرفته و پس از عبور از مسیر رودخانه از رشته
در . یابندبا یکدیگر پیوند میشوشتر شود که در جنوب به دو شاخه تقسیم میشوشتررود کارون در شمال .)1شکل(شود می

ها شهر و روستا، هزاران هکتار اراضی کشاورزي، تولید انرژي خم آب مورد نیاز شرب، کشاورزي و صنعت دهوپیچاین مسیر پراز 
ارزیابی کیفیت در این تحقیق به منظور . کندهاي صنعتی را تأمین میها و کارخانهآبی، چندین طرح پرورش ماهی و طرحبرق

ایستگاه هیدرومتري اهواز با . آب و برق استان خوزستان اخذ گردیدسازمانا از آمار مربوط به این پارامترهآب رودخانه کارون
48°41'28"مختصات جغرافیایی این ایستگاه . بر روي رودخانه کارون، در شهر اهواز قرار گرفته است21-309کد مطالعاتی 

.باشدشمالی می31°20'25"شرقی و

1-Mc. Bride

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D4%E6%D4%CA%D1


رودخانه کارونو موقعیت شهر اهواز ):1(شکل

هاي بر روي اطالعات کیفیت آب رودخانه کارون  صورت گرفته و داده1390لی إ1350هاي این مطالعه در بازه زمانی سال
شش ماه (بندي شدند رد سال در دو جدول جداگانه دستهجمع آوري شده به ترتیب وقوع در شش ماه گرم سال و شش ماه س

هاي سپس نمودارهایی بین مولفه). هاي مهر تا اسفند اشاره داردهاي فروردین تا شهریور و شش ماه سرد به ماهگرم سال به ماه
در نهایت . اهند شدرسم شد که در  بخش نتایج و بحث ارائه خو) متغییر مستقل(و دبی رودخانه ) متغییر وابسته(کیفی آب 
هاي کیفی آب و دبی رودخانه بهترین خط را توسط الگوهاي مختلف رگرسیونی برازش داده و با استفاده از نتایج بین مولفه

) و ضریب تعیین تعدیل شده براي هریک از الگوها.Sigآنالیز واریانس رگرسیون و مقادیر (SPSS 18.0افزار خروجی نرم
در ابتدا بایستی از معنی دار بودن ضریب همبستگی بین دو متغییر (ارئه خواهد شدوي برازش شده بحث درباره تناسب الگ

050/0درصورتی که در آنالیز واریانس رگرسیون). آورددست اطمینان داشته تا بتوان براي دو متغییر معادله خط رگرسیون به
.Sig الگویی باید به این نکته توجه داشت که الگوي برترالگوي برتربراي انتخاب الگوي برازش شده مناسب بوده و باشد، >

فرض به روش پارامترهاي الگو را بطور پیشSPSSافزار نرم. بیشتر از بقیه الگوها باشد،ضریب تعیین تعدیل شده آناست که 
بعد از .دهدنشده است، ادامه میE0/1-08اختالف دو مرحله انتهایی کمتر از ها تا زمانی کهحداقل مجموع مربعات باقیمانده

ها قرار داده و به ازاي هر مقدار را در این معادله) دبی(بدست آوردن روابط رگرسیونی بر حسب دبی رودخانه، متغییر مستقل 
آنالیز واریانس، خطی بودن رابطه مقادیر حقیقی با انجام آزمون. دبی، براي هر پارامتر کیفیت آب، یک مقدار برآورد خواهد شد

دار بوده و کمتر باشد، آزمون معنی05/0ها از هر یک از آزمون.Sigو مقادیر برآورد شده را بررسی کرده و در صورتی که 
ا مقادیر واقعی توان بیان نمود که مقادیر برآوردي حاصل از روابط رگرسیونی در سطح آزمون پنج درصد، اختالف معنی دار بمی
ها بین مقادیر ماندهtگیرد؛ آزمون آزمون دیگري که براي بررسی صحت برآورد روابط رگرسیونی صورت می.ها ندارندآن

ها حول صفر است اساس این آزمون توزیع یکنواخت مانده. و مقادیر برآوردي است) اختالف مقادیر برآورد شده و مقادیر واقعی(
ها با عبارت دیگر آزمون برابري ماندهباشد؛ بهها و مجموع جبري مقادیر منفی برابر میادیر مثبت ماندهبه صورتی که مجموع مق

دار بودن این آزمون رابطه رگرسیونی هریک از پارامترهاي کیفیت در صورت معنی. دار است، معنی05/0مقدار صفر در سطح 
).1391پناه اللوزایی و صادقی(ه است بینی نمودآب، مقادیر درستی را براي آن پارامتر پیش

بحثنتایج و 
، TDS ،EC ،HCO3رابطه بین دبی رودخانه کارون و پارامترهاي کیفی آب، پارامترهاي مانند موردبراي تحقیق در

Cl توسط نرم افزارSPSSمورد تحلیل قرار گرفت .
هـاي  هاي گرم و مـاه غیرخطی بصورت تفکیک شده، در دو دسته ماهنتایج آزمون رگرسیون غیرخطی و آنالیز واریانس رگرسیون 

، Logarithmic ،Inverseالگـوي  پـنج از ،بـراي تعیـین بهتـرین الگـوي بـرازش     . سرد، در زیر مورد بررسی قرار گرفته اسـت 
Power ،Exponential وLinear   ــت و ــده اس ــتفاده ش ــاب آن،     اس ــر و انتخ ــوي برت ــاره الگ ــاوت درب ــراي قض ــایب ج ازنت

ANOVAهاي اساسی وجود یا عـدم وجـود رابطـه بـین دو     تواند تمام جنبهیک نمودار پراکنش به تنهایی می.کنیماستفاده می
قضـاوت مسـتقیم براسـاس ضـریب همبسـتگی بـین دو       که اد؛ این نکته را نیز بایستی مدنظر قرار دمتغییر را به نمایش درآورد



صل از آنالیز واریانس و همچنین ضرایب همبستگی و ضرایب تعیـین بـراي بهتـرین    نتایج حا.متغییر قضاوت درستی نخواهد بود
.ارائه شده است) 1(هاي گرم در جدولالگو در ماه

1390الی 1350هاي نتایج آزمون رگرسیون و آنالیز واریانس رگرسیون در ماههاي گرم سال): 1(جدول
دار سطح معنیتناسب

بودن
(Sig.)

انحراف معیار 
برآورد

(Std. Error
of the

Estimate)

ضریب تعیین 
تعدیل شده

(Adjusted
R Square)

ضریب تعیین
(R Square)

ضریب 
همبستگی 
رگرسیون

(R)

الگو
(Model)

000/0077/237602/0604/0777/0InverseTDSالگو مناسب است
000/0571/281760/0761/0873/0InverseECالگو مناسب است
000/0778/1774/0775/0880/0InverseClالگو مناسب است



.اندارائه شده) 2(در شکل 1350- 1390هاي هاي گرم سالنمودار پراکنش هر یک از پارامترها در برابر دبی در ماه

1390الی 1350هاي الگوهاي رگرسیونی در ماههاي گرم سالنمودار پراکنش پارامترهاي کیفیت آب و دبی رودخانه و ): 2(شکل

) 2(هاي سرد در جدول در ماهبراي بهترین الگو نتایج حاصل از آنالیز واریانس و همچنین ضرایب همبستگی و ضرایب تعیین 
.شده استارائه 

1390الی 1350هاي نتایج آزمون رگرسیون و آنالیز واریانس رگرسیون در ماههاي سرد سال): 2(جدول 
دار سطح معنیتناسب

بودن
(Sig.)

انحراف معیار 
برآورد

(Std. Error
of the

Estimate)

ضریب تعیین 
تعدیل شده

(Adjusted
R Square)

ضریب تعیین
(R Square)

ضریب 
همبستگی 
رگرسیون

(R)

الگو
(Model)

000/0623/274317/0320/0566/0InverseTDSالگو مناسب است
000/0444/377428/0431/0656/0InverseECالگو مناسب است
000/0468/0201/0205/0453/0LogarithmicHCO3الگو مناسب است

000/0397/2503/0505/0711/0InverseClالگو مناسب است

.اندارائه شده)3(در شکل1350- 1390هاي هاي سرد سالنمودار پراکنش هر یک از پارامترها در برابر دبی در ماه



1390الی 1350هاي نمودار پراکنش پارامترهاي کیفیت آب و دبی رودخانه و الگوهاي رگرسیونی در ماههاي سرد سال): 3(شکل

روابط رگرسیونی برازش شده براي . استبوسیله منحنی منقطع نمایش داده شده)3(و ) 2(هاي الگوي رگرسیونی برتر در شکل
.شودارائه می)3(هاي سرد، در جدول هاي گرم و ماههاي سال به دو دسته ماههر پارامتر با توجه به تفکیک ماه

روابط رگرسیونی الگوي برازش شده برتر به تفکیک ماه گرم و ماه سرد): 3(جدول 
الگوي 
مناسب

ی به دست آمده رابطه رگرسیون
هاي گرمبراي ماه

رابطه رگرسیونی به دست آمده الگوي مناسبپارامتر
هاي سردبراي ماه

پارامتر

Inverse443TDSInverse726TDS

InverseECInverse1100EC

InverseClLogarithmic5HCO3

__HCO3InverseCl



بعد از بدست آوردن روابط رگرسیونی مربوط به هر یک از . باشدمی)مترمکعب بر ثانیه(دبی: Q، )3(جدول معادالت در 
برآورد ) پارامترهاي کیفی(ر وابسته قرار داده و مقادیر متغیدر آن را) دبی(متغییر مستقل پارامترها و دبی، مقادیر مختلف 

هاي نقاط برآورد شده و نمودار پراکنش داده،ها متفاوت خواهد بود؛ به عبارت دیگربا مقادیر حقیقی آن، این مقادیرشودمی
یا خطا ٢را به عنوان باقیماندهو مقادیر حقیقینی شدهبیاین اختالف در متغییر پیش. حقیقی برهم منطبق نخواهند شد

در . شودمیدر برابر مقادیر برآورد شده رسم هاط رگرسیونی، مقادیر باقیماندهبراي بررسی صحت برآورد رواب.شناسیممی
پارامتر مورد نظر موفق ها توزیع یکنواختی حول مقدار صفر داشته باشند، رابطه رگرسیونی در برآوردصورتیکه مقادیر باقیمانده

داري با صفر نداشته باشد، رابطه رگرسیونی مقادیر به بیان دیگر، در صورتیکه میانگین باقیمانده ها اختالف معنی. بوده است
.بینی خواهد نمودپارامترهاي کیفیت آب را با توجه به دبی مشخص به درستی پیش

برابر مقادیر برآورد شده در فصول گرمها در نمودار پراکنش باقیمانده): 4(شکل 

)4(شود، در جدول اي استفاده مییک نمونهtي گرم حول مقدار صفر از آزمون هاهاي ماهبراي آزمودن پراکندگی باقیمانده
.شده استارئهنتایج حاصله 

اي براي فصول گرمیک نمونه- tنتایج حاصل از آزمون ):4(جدول

پارامتر
.آزمون برابر صفر استمقدار مبناي 

در - آماره تی
سطح آزمون 

%5

درجه آزادي احتمال برابري 
میانگین 

ها با باقیمانده
صفر

میانگین 
هاباقیمانده

95%فاصله اطمینان 
حد پایین حد باال

TDS 111/0 209 912/0 824/1 562/30 - 210/34
EC 111/0 209 912/0 204/2 909/36 - 318/41
Cl 127/0 209 899/0 016/0 229/0 - 261/0

باشند، به دار میبصورت قابل قبولی معنی% 5، باقیمانده تمام پارامترهاي فصول گرم، در سطح آزمون )4(با استناد به جدول 
.ها با مقدار صفر تفاوت ندارد، مقدار میانگین باقیمانده%5بیانی دیگر در سطح آزمون 

2Residual



ها در برابر مقادیر برآورد شده در فصول سردباقیماندهپراکنش نمودار ):5(شکل 

شود، نتایج حاصله در اي استفاده مییک نمونهtهاي سرد حول مقدار صفر از آزمون هاي ماهبراي آزمودن پراکندگی باقیمانده
.داده شده استنشان)5(جدول 

اي براي فصول سردیک نمونه- tنتایج حاصل از آزمون ): 5(جدول 

امترپار
.مقدار مبناي آزمون برابر صفر است

در - آماره تی
سطح آزمون 

%5

درجه آزادي احتمال برابري 
میانگین 

ها با باقیمانده
صفر

میانگین 
هاباقیمانده

95%فاصله اطمینان 
حد پایین حد باال

TDS 000/0 208 000/1 000/0 230/37- 230/37
EC 000/0 208 000/1 000/0 270/51- 270/51

HCO3 000/0 208 000/1 000/0 063/0- 063/0
Cl 000/0 208 000/1 000/0 436/0- 436/0

دار بصورت قابل قبولی معنی% 5، باقیمانده تمام پارامترهاي فصول سرد به جز منیزیم، در سطح آزمون )5(با استناد به جدول 
.ها با مقدار صفر تفاوت نداردمیانگین باقیمانده، مقدار %5باشند، به بیانی دیگر در سطح آزمون می

نتیجه گیري

Inverseالگوي ، هاي سرد سالکنند کهدر ماهبیان می)3و2(ول او جد)3(نمودارهاي ارائه شده در شکل bY a
X

æ ö= +ç ÷
è ø

الگوي رگرسیونی HCO3براي وTDS ،EC ،Clشاملپارامترهاي کیفیت آب وبراي بیان ارتباط بین دبی رودخانه کارون
Logarithmic ( )Y a bLogX= ها برازش رابطه رگرسیونی براي تمامی بعد از آزمون مانده. استتريالگوي مناسب+

).5جدول (شود عناصر از لحاظ آماري تایید می



در ClوTDS ،ECهاي الگوي مناسب براي مولفه)3و1(هاي و جدول)2(همچنین با توجه به نمودارهاي ارائه شده در شکل 
در سطح پنج HCO3ها با ضریب تعیین اصالح شده قابل قبولی، تعیین شد؛ در این ماهInverseماه گرم سال الگوي شش

در بطوریکه ضریب همبستگی اصالح شده آنها بسیار ناچیز بوده و د، درصد هیچ ارتباط رگرسیونی با دبی رودخانه کارون ندار
ها مورد دست آمده در آزمون ماندهاین روابط به.شوندسطح آزمون پنج درصد، تمامی الگوهاي رگرسیونی نامناسب اعالم می

.کنندبینی میتأیید بوده و مقادیر درستی را پیش
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