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  چكيده

ها در متغييرهاي شيميايي آب رودخانه. آب با كيفيت مطلوب براي حيات بشر ضروري است

گيري آنها در آزمايشگاه مديريت كيفي منابع آب از اهميت زيادي برخوردار هستند ولي اندازه

ها در تحقيق حاضر رابطه تعدادي از متغيرهاي شيميايي كيفيت آب رودخانه. باشدبر ميهزينه

برداري در ايستگاه نمونه 90ر تعداد به اين منظو. استبا دبي جريان مورد بررسي قرار گرفته

گيري مقادير پس از اندازه. هيدرومتري ارازكوسه واقع در حوزه آبخيز گرگانرود صورت گرفت

ها، در هر يك از نمونه Caو  TDS ،EC ،pH  ،Cl ،HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Na: متغييرهاي مانند

ن و پارامترهاي شيميايي آب داري بين پارامتر دبي جرياسعي شد كه روابط رگرسيوني معني

ها و بدون انجام عمليات آزمايشگاهي و تنها با داشتن مقدار استخراج گردد تا بتوان از طريق آن

جهت بررسي ميزان دقت روابط پيشنهادي از . سازي كيفيت آب اقدام نموددبي جريان به مدل

مربعات خطا، هاي آماري نظير ضريب همبستگي، نسبت اختالف، ريشه ميانگين شاخص

نتايج نشان داد كه بين . استساتكليف استفاده شده -ميانگين درصد خطاي نسبي و ضريب نش

داري وجود نداشته ولي در ساير موارد با دبي جريان رابطه معني Caو  pH  ،Kپارامترهاي 

 TDSدر روابط بدست آمده ضريب همبستگي . روابط رگرسيوني تواني با دقت بااليي وجود دارد

  .رسدمي 90/0با دبي جريان به بيش از 

  .، ارازكوسهيآمار يهاون، شاخصيز رگرسيت آب، آناليفيان، كيجر يدب :واژگان كليدي
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  مقدمه 

در اين مناطق عالوه بر سهولت دسترسي به . ها در اطراف منابع آب بوجود آمدندنخستين تمدن

و كـافي جهـت تـأمين نيازهـاي      منابع آب با كيفيت جهـت شـرب، بـه طـور طبيعـي، آب الزم     

يفيت آب پـي  زمان نسبتاً طوالني سپري گرديد تا بشر به اهميت ك. كشاورزي و صيد فراهم بود

كـه اسـتفاده از آن را بـراي    توان بصورت وجـود ناخالصـي در آب بطـوري    آلودگي آب را مي. برد

مصرف مـورد نظـر   بنا براين كيفيت آب بر حسب نوع . مصارف خاص نامناسب سازد، تعريف كرد

  ).1382،كارآموز و كراچيان( آن قابل سنجش است

و  pHدهد كه با تغيير شرايط محيطي آب رودخانه از جملـه شـوري، امـالح،    مطالعات نشان مي

مواد آلي، عناصر رفتار مختلفـي از خـود نشـان داده و احتمـال دفـع از ذرات و ورود مجـدد بـه        

همچنـين سـاختار شـيميايي     .)Forstner ،1976 وWittmann ( يابـد محيط آبـي افـزايش مـي   

، قليائيـت و غلظـت   pHهاي آب از نظـر  رسوبات بستگي به ميزان عناصر موجود در آب و ويژگي

و قليائيـت مختلـف، نـرخ     pHدر حقيقت هر فلـزي در   .)Barsytelovejoy، 1999( اكسيژن دارد

  .)Cenci ،2003 و  Ravera( دهدرسوبگذاري متفاوتي را نشان مي

از طـرف ديگـر   . هـاي زيـادي دارد  گيري پارامترهاي كيفي آب نياز به صرف وقت و هزينهاندازه 

بنا بـر ايـن، در   . تواند روي مقادير پارامترهاي شيميايي آب تاثيرگذار باشدمقدار دبي جريان مي

داري بـين پـارامتر دبـي جريـان و     اسـت كـه روابـط رگرسـيوني معنـي     تحقيق حاضر سعي شده

 اقـدامات هـا و بـدون انجـام    رهاي شـيميايي آب اسـتخراج گـردد، تـا بتـوان از طريـق آن      پارامت

-جويي اقتصادي به مـدل آزمايشگاهي و تنها با داشتن مقدار دبي جريان و در نظر گرفتن صرفه

  .سازي كيفيت آب اقدام نمود

  

  روش تحقيق

  معرفي منطقه مورد بررسي

هاي شمال شرق كشور متر مربع يكي از حوضهكيلو 14119آبخيز گرگانرود با مساحت  حوزه

اين حوضه از جنوب مشرف به . باشدبخش وسيعي از آن در استان گلستان واقع مي است و

آبخيز اترك و  حوزههاي آالداغ و گلي داغ، از شمال به سلسله جبال البرز شرقي، از شرق به كوه

اين حوضه با مختصات طول شرقي  .شودسو محدود ميآبخيز قرهحوزهاز غرب به درياي خزر و 

 ).1382 ،افشين استمحصور گرديده 38°15'تا  36°35'شمالي و عرض 56°26'تا  10°54'

  .دهدي مورد مطالعه را در ايران و استان گلستان نشان ميموقعيت منطقه 1شكل 
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  نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه) 1(شكل 

  

  ايستگاه هيدرومتري ارازكوسه

كه در جنوب غربي و جنوب شرقي مينودشت ) پس پشته(هاي چهل چاي و نرماب  رودخانه 

مشهد بهم پيوسته و پس از الحاق  -متري پل جاده ارتباطي مينودشت 200بفاصله  ،قراردارند

سو را تشكيل داده كه از غرب روستاي واقع در سمبه مختوم رودخانه قره) نوده( رودخانه خرمالو

متر مكعب  75/5آبدهي متوسط ساالنه اين رودخانه . پيوندد رگانرود ميارازكوسه گذشته و به گ

هاي آبسنجي تجهيزات و دستگاه .باشد ميليون متر مكعب در سال مي 181در ثانيه و معادل 

در اين ايستگاه همچنين . باشداين ايستگاه شامل اشل، لمينوگراف ديجيتال و پل تلفريك مي

خصوصيات  .گيردفيت شيميايي و رسوب معلق نيز انجام ميبرداري سطح آب، دبي، كينمونه

  :استارائه شده 1 در جدول هيدرومتري فيزيوگرافي ايستگاه

  

 زكوسهاار هيدرومتري در ايستگاهگانرود آبريز گر حوزهخصوصيات فيزيوگرافي ) 1(جدول 

ضريب 

 گراويليوس

  محيط

)km(  

  مساحت

)km2
(  

شيب 

  متوسط

(%)  

طول شاخه 

 )km(اصلي

  ايستگاه ختصات جغرافيايي ايستگاهم

ارتفاع 

  متوسط

)m(  

عرض 

  شمالي

طول 

  شرقي

 ارازكوسه 25°55' 00°37' 1210 8/76 58/4 1565 175 24/1

  

 بردارياقدام به نمونه 15/9/87لغايت  1/8/87 روزه از تاريخ 45در تحقيق حاضر طي يك دوره 

در دو نوبت  هر روزبدين منظور . كوسه گرديدايستگاه هيدرومتري ارازآب در محل  جريان از

آوري و به آزمايشگاه ليتري جمع 1هاي كيفي آب در ظروف پالستيكي صبح و عصر نمونه
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، TDS ،EC ،pH ،Clاي گلستان منتقل و پارامترهاي منطقه شركت سهامي آب كيفيت آب

HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Na و Ca ندگيري شداندازه.  

  

  ها در آزمايشگاهگيري آنكيفيت آب و نحوه اندازه پارامترهاي شيميايي

است و كيفيت شيميايي آب در ارتباط مستقيم با آب به عنوان حالل عمومي شناخته شده

، قليائيت و سختي از جمله متغيرهاي )TDS(مقدار كل جامدات محلول . باشدحالليت آن مي

  .رودر ميشيميايي مهم در مسائل مربوط به كنترل كيفيت آب به شما

گيري مستقيم مقدار كل جامدات محلول، پس از جداسازي اندازه: مقدار كل جامدات محلول

  .)1385و كرباسيان،  پيكري( پذير است كمك تبخير آب امكانمواد جامد معلق، به

  .معرف قدرت يوني يك محلول براي انتقال جريان است ):EC(هدايت الكتريكي

هاي هيدروژن در واكنش شركت  از آب كه براي خنثي سازي يونهايي  به ميزان يون :قليائيت

. آيدشود و معياري براي توانايي آب جهت خنثي سازي اسيدها بحساب ميكنند، اطالق ميمي

Hco3
-

يه باشد كه از تجزهاي طبيعي آب مييكي از اجزاي تشكيل دهنده قليائيت در سيستم 

كربنات گيري كربنات و بيبراي اندازه .آيندمي تمسفر بدستمواد معدني موجود در خاك يا ا

قطره معرف متيل اورانژ استفاده نموده و تا تبديل رنگ  4تا  3باشد از  3/8بيش از  pHچنانچه 

 3/4كمتر از  pHاگر . دهندرنگ با اسيدسولفوريك عمل تيتراسيون را انجام مي گلي به حالت بي

نگ زرد به قرمز با اسيدسولفوريك تيتراسيون را ادامه قطره متيل اورانژ تا تبديل ر 2باشد با 

  . دهندمي

قطره كرومات پتاسيم زرد رنگ را با نيترات  3تا  2سي نمونه را با سي Cl ،25گيري  جهت اندازه

سنج نفلومتري توسط دستگاه  نيز با روش كدورت So4. نقره تيتر نموده تا آجري رنگ شود

   .گيري شداسپكتروفتومتر اندازه

براي تمامي . شودهاي فلزي چند ظرفيتي در محلول تعريف مي بصورت غلظت كاتيون :سختي

جهت . در نظر گرفت Mgو  Caتوان سختي را برابر با مجموع يونهاي مقاصد عملي مي

سي محلول بافر سي 2سي نمونه را با معرف اريوكروم بلك و سي 25گيري سختي كل  اندازه

تا زماني كه از رنگ پوست پيازي قرمز به آبي تبديل شود عمل تيتراسيون را مخلوط نموده و 

 2سي نمونه را با معرف موروكسيد و سي Ca ،25گيري همچنين براي اندازه. دهندادامه مي

با تفاضل سختي . نمايندسي سود مخلوط نموده و تا تبديل رنگ صورتي به بنفش تيتر ميسي

  .آيديبدست م Mgمقدار  Caكل از 
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فلزي است كه  Naدر فلزات غير سمي . شوندبه دو دسته سمي و غيرسمي نقسيم مي :فلزات

اين فلز در پوسته زمين به مقدار زياد . شودهاي طبيعي بيشتر يافت مينسبت به سايرين در آب

 Kو  Naگيري جهت اندازه. وجود دارد و داراي ميل تركيبي بسيار شديدي با ساير عناصر است

  ).1386اسمي و همكاران، ق( استنشر شعله توسط دستگاه فليم فتومتر استفاده شده از

   

  هاي آماري شاخص

رضايي ( باشدهاي آماري به شرح زير ميكار گرفته شده در مورد هر يك از شاخص معادالت به

  .)1384 ،نژادكارآموز و عراقي ;1380پژند،

  

)1(  

-مقادير برآورد شده مي: yforecastiشده و  گيرياندازهمقادير : yactualiها، تعداد داده: nكه در آن 

 .باشد

  

)2(  

sQبرآورد شده،  پارامتر:siQدر اين رابطه  wiQگيري شده، اندازه پارامترميانگين  : دبي  :

wQجريان و    .باشدمي گين دبي جريانميان :

  

)3(  

  .باشدمقادير  برآورد شده مي: yforecastiو  گيري شدهاندازهمقادير : yactualiكه در آن 

  

)4(  

  

ميانگين مقادير : qmeanو  گيري شدهاندازهمقادير : qobsمقادير برآورد شده، : qsimدر اين رابطه 

  .باشداي ميمشاهده
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: Qsoدرصد خطاي نسبي هر برآورد، : REiانگين درصد خطاي نسبي، مي: RMEكه در آن 

  .باشدتعداد دفعات مقادير برآورد شده مي:  nپارامتر برآورد شده و : Qscپارامتر مشاهده شده، 

  

  ايج و بحثنت

در  Caو  TDS ،EC ،pH،Cl  ،HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Naمقادير گيري و ثبت پس از اندازه

نمونه آب رودخانه  90اي گلستان كه در مورد منطقهآب سهامي شركت  آزمايشگاه كيفيت آب

هر يك از و ) x(مورد نظر انجام گرفت، اقدام به برقراري روابط رگرسيوني بين دبي جريان 

 ترين رابطه به صورتنموده كه در همه موارد مناسب) y(پارامترهاي كيفي 
bxay ×= 

اين عمل در مورد تمامي . استارائه شده 2از اين روابط در شكل اي نمونه. استخراج شد

هاي آماري در مورد به منظور تعيين كارآيي اين روابط، شاخص. پارامترهاي ذكر شده انجام شد

  .گيري شده و مقادير برآورد شده، محاسبه گرديدها با مقايسه مقادير اندازه هر يك از آن

  

y = 1034.3x -0.4014

R2 = 0.9444
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  )TDS(و پارامترهاي كيفي آب جريان استخراج شده بين دبي اي از روابط نمونه). 2(شكل

  

 2كه نتايج جدول  گونههمان .استارائه شده 2خالصه نتايج محاسبات انجام گرفته در جدول 

شاخص  4بيشترين ارتباط را با دبي جريان داشته و بر اساس  TDSدهد پارامتر كيفي نشان مي

و ) RME(، ميانگين درصد خطاي نسبي )r(، نسبت اختالف )R(آماري ضريب همبستگي 

  .دهدميكمترين خطا را در برآوردها نشان ) NASH(ساتكليف  -ضريب نش

دار با دقت ها و دبي جريان رابطه معنيتوان دريافت كه بين تمام آنيونمي 2با مالحظه جدول 

داري ه معنيبا دبي جريان رابط Kو  pH ،Caكه بين پارامترهاي در حالي رد،مناسب وجود دا

  .  ستااي ارائه نشدهرابطه 2در جدول  بنا بر اين .استخراج نشد

  .اندارائه شده 3ضرايب معادله رگرسيوني در مورد پارامترهاي مورد بررسي در جدول 
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  هاي آماري در مورد هر يك از پارامترهاي كيفيشاخص). 2(جدول

NASH RME RMSE r R شاخص-پارامتر 

0/91 82/3 16/47 999/0 97/0 TDS 

90/0 18/4 93/81 998/0 96/0 EC 

53/0 63/4 29/0 998/0 77/0 HCO3 

78/0 72/2 77/0 996/0 95/0 Cl 

68/0 17/8 36/0 994/0 88/0 SO4 

87/0 32/4 88/0 998/0 95/0 SUM.A 

71/0 27/7 36/0 995/0 87/0 Mg 

68/0 08/9 00/1 997/0 94/0 Na 

87/0 40/4 89/0 998/0 95/0 SUM.K 

  

  ضرايب معادله رگرسيوني تواني در مورد هر پارامتر كيفي). 3(جدول

SUM.K Na Mg SUM.A SO4 Cl HCO3 EC TDS 
 پارامتر

  ضريب

9/16 1/9 3/4 0/17 4/3 3/8 2/5 6/1637 3/1034 a 

34/0- 58/0- 30/0- 34/0- 37/0- 58/0- 12/0- 40/0- 40/0- b 

  

و مقادير برآورد شده با استفاده از روابط رگرسيوني  TDSگيري شده مقادير اندازه 3در شكل 

ها، مقادير شود در اكثر نمونهشكل مشاهده مياين همانگونه كه در . اندبايكديگر مقايسه شده

   .باشندشده و برآورد شده بسيار بهم نزديك ميگيرياندازه

توان با برقراري روابط رگرسيوني تواني بين دبي جريان و دهد كه مينتايج اين مطالعه نشان مي

به مقداري  ،هاپارامترهاي شيميايي كيفت آب و پذيرش مقداري جزئي خطا در برآورد آن

شود پيشنهاد مي. جويي نمودزيادي از لحاظ اقتصادي در انجام آزمايشات مربوطه صرفه

تر انجام گردد تا ري ديگر و با دوره آماري طوالنيهاي هيدرومتتحقيقات مشابه در ايستگاه

  .تري در اين مورد دست يافتبتوان به نتايج جامع

  



  مجموعه مقاالت ششمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري و چهارمين همايش ملّي فرسايش و رسوب

  ، گروه مهندسي آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس1389ارديبهشت  9و  8

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

شماره نمونه برداري

T
D

S
 (

m
g
r 

/ 
li
t)

مقادير اندازه گيري شده مقادير پيش بيني شده شده 
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  گزاريسپاس

اي آب منطقه سهامي اين تحقيق در غالب بخشي از يك طرح تحقيقاتي با همكاري شركت

محترم اين شركت و همچنين كارشناسان محترم از مسئولين . استگلستان صورت گرفته

  .شودتشكر و قدرداني مياي گلستان منطقهآب  سهامي شركتآزمايشگاه كيفيت آب 

  

  منابع مورد استفاده

انتشارات  ،منابع آبهاي ريزي و مديريت كيفي سيستمبرنامه. 1382 كارآموز، م و كراچيان، ر،. 1

  .ص 404صنعتي اميركبير،  دانشگاه

انتشارات سازمان  ،)آبريز درياي خزر حوزه(اي كشور هفرهنگ جغرافيايي رود، 1382افشين، ي، . 2

 .ص 350 رت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،جغرافيايي وزا

 .نشانتشارات اركان دا ،هاي آبآزمايش ،1385 و كرباسيان، ا،. پيكري، م. 3

 كميسيون ،الكتروشيميايي گرهايتجزيه عملكرد بيان، 1386 ،و گروهي از نويسندگان قاسمي، ج. 4

 .ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه د،استاندار تدوين فني

 .ص 456، انتشارات سخن گستر،  كاربرد آمار و احتمال در منابع آب ،1380رضايي پژند، ح، . 5

 464 امير كبير، صنعتي ، انتشارات دانشگاه هيدرولوژي پيشرفته ،1384 ش، ي نژاد،و عراق كارآموز، م. 6

  .ص

7. Wittmann, G.T.W. and Forstner, U. 1976, Metal enrichment of sediment in inland 

waters, The Jokskei and hennopes river drainage system. 2 (2). 

8. Barsytelovejoy, D. 1999, Heavy metal concentrations in water, sediment and 
mollusk tissues, Acta zoological lituanica, Hydrobiologia, Vol 9. No2. 

9. Ravera, O. and R, Cenci. 2003, Trace element concentrations in fresh water 

mussels and macrophytes as related to those in their environment, Pp: 61-69. 

  


