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  چکیده
ها در متغییرهاي شیمیایی آب رودخانه. آب با کیفیت مطلوب براي حیات بشر ضروري است

گیري آنها در آزمایشگاه مدیریت کیفی منابع آب از اهمیت زیادي برخوردار هستند ولی اندازه
ها در تحقیق حاضر رابطه تعدادي از متغیرهاي شیمیایی کیفیت آب رودخانه. باشدبر میهزینه

برداري در ایستگاه نمونه 90ر تعداد به این منظو. استبا دبی جریان مورد بررسی قرار گرفته
گیري مقادیر پس از اندازه. هیدرومتري ارازکوسه واقع در حوزه آبخیز گرگانرود صورت گرفت

ها، در هر یک از نمونه Caو  TDS ،EC ،pH  ،Cl ،HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Na: متغییرهاي مانند
ن و پارامترهاي شیمیایی آب داري بین پارامتر دبی جریاسعی شد که روابط رگرسیونی معنی

ها و بدون انجام عملیات آزمایشگاهی و تنها با داشتن مقدار استخراج گردد تا بتوان از طریق آن
جهت بررسی میزان دقت روابط پیشنهادي از . سازي کیفیت آب اقدام نموددبی جریان به مدل

مربعات خطا، هاي آماري نظیر ضریب همبستگی، نسبت اختالف، ریشه میانگین شاخص
نتایج نشان داد که بین . استساتکلیف استفاده شده -میانگین درصد خطاي نسبی و ضریب نش

داري وجود نداشته ولی در سایر موارد با دبی جریان رابطه معنی Caو  pH  ،Kپارامترهاي 
 TDSدر روابط بدست آمده ضریب همبستگی . روابط رگرسیونی توانی با دقت باالیی وجود دارد

  .رسدمی 90/0با دبی جریان به بیش از 
  .، ارازکوسهيآمار يهاون، شاخصیز رگرسیت آب، آنالیفیان، کیجر یدب :واژگان کلیدي
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  مقدمه 
در این مناطق عالوه بر سهولت دسترسی به . ها در اطراف منابع آب بوجود آمدندنخستین تمدن

و کـافی جهـت تـأمین نیازهـاي      منابع آب با کیفیت جهـت شـرب، بـه طـور طبیعـی، آب الزم     
یفیت آب پـی  زمان نسبتاً طوالنی سپري گردید تا بشر به اهمیت ک. کشاورزي و صید فراهم بود

کـه اسـتفاده از آن را بـراي    توان بصورت وجـود ناخالصـی در آب بطـوري    آلودگی آب را می. برد
مصرف مـورد نظـر   بنا براین کیفیت آب بر حسب نوع . مصارف خاص نامناسب سازد، تعریف کرد

  ).1382،کارآموز و کراچیان( آن قابل سنجش است
و  pHدهد که با تغییر شرایط محیطی آب رودخانه از جملـه شـوري، امـالح،    مطالعات نشان می

مواد آلی، عناصر رفتار مختلفـی از خـود نشـان داده و احتمـال دفـع از ذرات و ورود مجـدد بـه        
همچنـین سـاختار شـیمیایی     .)Forstner ،1976 وWittmann ( یابـد محیط آبـی افـزایش مـی   

، قلیائیـت و غلظـت   pHهاي آب از نظـر  رسوبات بستگی به میزان عناصر موجود در آب و ویژگی
و قلیائیـت مختلـف، نـرخ     pHدر حقیقت هر فلـزي در   .)Barsytelovejoy، 1999( اکسیژن دارد

  .)Cenci ،2003 و  Ravera( دهدرسوبگذاري متفاوتی را نشان می
از طـرف دیگـر   . هـاي زیـادي دارد  گیري پارامترهاي کیفی آب نیاز به صرف وقت و هزینهاندازه 

بنا بـر ایـن، در   . تواند روي مقادیر پارامترهاي شیمیایی آب تاثیرگذار باشدمقدار دبی جریان می
داري بـین پـارامتر دبـی جریـان و     اسـت کـه روابـط رگرسـیونی معنـی     تحقیق حاضر سعی شده

 اقـدامات هـا و بـدون انجـام    رهاي شـیمیایی آب اسـتخراج گـردد، تـا بتـوان از طریـق آن      پارامت
-جویی اقتصادي به مـدل آزمایشگاهی و تنها با داشتن مقدار دبی جریان و در نظر گرفتن صرفه

  .سازي کیفیت آب اقدام نمود
  

  روش تحقیق
  معرفی منطقه مورد بررسی

هاي شمال شرق کشور متر مربع یکی از حوضهکیلو 14119آبخیز گرگانرود با مساحت  حوزه
این حوضه از جنوب مشرف به . باشدبخش وسیعی از آن در استان گلستان واقع می است و

آبخیز اترك و  حوزههاي آالداغ و گلی داغ، از شمال به سلسله جبال البرز شرقی، از شرق به کوه
این حوضه با مختصات طول شرقی  .شودسو محدود میآبخیز قرهحوزهاز غرب به دریاي خزر و 

 ).1382 ،افشین استمحصور گردیده 38°15'تا  36°35'شمالی و عرض 56°26'تا  10°54'
  .دهدي مورد مطالعه را در ایران و استان گلستان نشان میموقعیت منطقه 1شکل 
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  نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه) 1(شکل 

  
  ایستگاه هیدرومتري ارازکوسه

که در جنوب غربی و جنوب شرقی مینودشت ) پس پشته(هاي چهل چاي و نرماب  رودخانه 
مشهد بهم پیوسته و پس از الحاق  -متري پل جاده ارتباطی مینودشت 200بفاصله  ،قراردارند

سو را تشکیل داده که از غرب روستاي واقع در سمبه مختوم رودخانه قره) نوده( رودخانه خرمالو
متر مکعب  75/5آبدهی متوسط ساالنه این رودخانه . پیوندد رگانرود میارازکوسه گذشته و به گ

هاي آبسنجی تجهیزات و دستگاه .باشد میلیون متر مکعب در سال می 181در ثانیه و معادل 
در این ایستگاه همچنین . باشداین ایستگاه شامل اشل، لمینوگراف دیجیتال و پل تلفریک می

خصوصیات  .گیردفیت شیمیایی و رسوب معلق نیز انجام میبرداري سطح آب، دبی، کینمونه
  :استارائه شده 1 در جدول هیدرومتري فیزیوگرافی ایستگاه

  
 زکوسهاار هیدرومتري در ایستگاهگانرود آبریز گر حوزهخصوصیات فیزیوگرافی ) 1(جدول 

ضریب 
 گراویلیوس

  محیط
)km(  

  مساحت
)km2(  

شیب 
  متوسط

(%)  

طول شاخه 
 )km(اصلی

  ایستگاه ختصات جغرافیایی ایستگاهم
ارتفاع 
  متوسط

)m(  

عرض 
  شمالی

طول 
  شرقی

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

  
 بردارياقدام به نمونه 15/9/87لغایت  1/8/87 روزه از تاریخ 45در تحقیق حاضر طی یک دوره 

در دو نوبت  هر روزبدین منظور . کوسه گردیدایستگاه هیدرومتري ارازآب در محل  جریان از
آوري و به آزمایشگاه لیتري جمع 1هاي کیفی آب در ظروف پالستیکی صبح و عصر نمونه
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، TDS ،EC ،pH ،Clاي گلستان منتقل و پارامترهاي منطقه شرکت سهامی آب کیفیت آب
HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Na و Ca ندگیري شداندازه.  

  
  ها در آزمایشگاهگیري آنکیفیت آب و نحوه اندازه پارامترهاي شیمیایی

است و کیفیت شیمیایی آب در ارتباط مستقیم با آب به عنوان حالل عمومی شناخته شده
، قلیائیت و سختی از جمله متغیرهاي )TDS(مقدار کل جامدات محلول . باشدحاللیت آن می

  .رودر میشیمیایی مهم در مسائل مربوط به کنترل کیفیت آب به شما
گیري مستقیم مقدار کل جامدات محلول، پس از جداسازي اندازه: مقدار کل جامدات محلول

  .)1385و کرباسیان،  پیکري( پذیر است کمک تبخیر آب امکانمواد جامد معلق، به
  .معرف قدرت یونی یک محلول براي انتقال جریان است ):EC(هدایت الکتریکی

هاي هیدروژن در واکنش شرکت  از آب که براي خنثی سازي یونهایی  به میزان یون :قلیائیت
. آیدشود و معیاري براي توانایی آب جهت خنثی سازي اسیدها بحساب میکنند، اطالق میمی

Hco3
یه باشد که از تجزهاي طبیعی آب مییکی از اجزاي تشکیل دهنده قلیائیت در سیستم -

کربنات گیري کربنات و بیبراي اندازه .آیندمی تمسفر بدستمواد معدنی موجود در خاك یا ا
قطره معرف متیل اورانژ استفاده نموده و تا تبدیل رنگ  4تا  3باشد از  3/8بیش از  pHچنانچه 

 3/4کمتر از  pHاگر . دهندرنگ با اسیدسولفوریک عمل تیتراسیون را انجام می گلی به حالت بی
نگ زرد به قرمز با اسیدسولفوریک تیتراسیون را ادامه قطره متیل اورانژ تا تبدیل ر 2باشد با 

  . دهندمی
قطره کرومات پتاسیم زرد رنگ را با نیترات  3تا  2سی نمونه را با سی Cl ،25گیري  جهت اندازه

سنج نفلومتري توسط دستگاه  نیز با روش کدورت So4. نقره تیتر نموده تا آجري رنگ شود
   .گیري شداسپکتروفتومتر اندازه

براي تمامی . شودهاي فلزي چند ظرفیتی در محلول تعریف می بصورت غلظت کاتیون :سختی
جهت . در نظر گرفت Mgو  Caتوان سختی را برابر با مجموع یونهاي مقاصد عملی می

سی محلول بافر سی 2سی نمونه را با معرف اریوکروم بلک و سی 25گیري سختی کل  اندازه
تا زمانی که از رنگ پوست پیازي قرمز به آبی تبدیل شود عمل تیتراسیون را مخلوط نموده و 

 2سی نمونه را با معرف موروکسید و سی Ca ،25گیري همچنین براي اندازه. دهندادامه می
با تفاضل سختی . نمایندسی سود مخلوط نموده و تا تبدیل رنگ صورتی به بنفش تیتر میسی

  .آیدیبدست م Mgمقدار  Caکل از 
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فلزي است که  Naدر فلزات غیر سمی . شوندبه دو دسته سمی و غیرسمی نقسیم می :فلزات
این فلز در پوسته زمین به مقدار زیاد . شودهاي طبیعی بیشتر یافت مینسبت به سایرین در آب

 Kو  Naگیري جهت اندازه. وجود دارد و داراي میل ترکیبی بسیار شدیدي با سایر عناصر است
  ).1386اسمی و همکاران، ق( استنشر شعله توسط دستگاه فلیم فتومتر استفاده شده از
   

  هاي آماري شاخص
رضایی ( باشدهاي آماري به شرح زیر میکار گرفته شده در مورد هر یک از شاخص معادالت به

  .)1384 ،نژادکارآموز و عراقی ;1380پژند،
  

)1(  
-مقادیر برآورد شده می: yforecastiشده و  گیرياندازهمقادیر : yactualiها، تعداد داده: nکه در آن 

 .باشد
  
)2(  

sQبرآورد شده،  پارامتر:siQدر این رابطه  wiQگیري شده، اندازه پارامترمیانگین  : دبی  :
wQجریان و    .باشدمی گین دبی جریانمیان :

  
)3(  

  .باشدمقادیر  برآورد شده می: yforecastiو  گیري شدهاندازهمقادیر : yactualiکه در آن 
  

)4(  
  

میانگین مقادیر : qmeanو  گیري شدهاندازهمقادیر : qobsمقادیر برآورد شده، : qsimدر این رابطه 
  .باشداي میمشاهده

  
)5(  

  2)(1
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n
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: Qsoدرصد خطاي نسبی هر برآورد، : REiانگین درصد خطاي نسبی، می: RMEکه در آن 
  .باشدتعداد دفعات مقادیر برآورد شده می:  nپارامتر برآورد شده و : Qscپارامتر مشاهده شده، 

  
  ایج و بحثنت

در  Caو  TDS ،EC ،pH،Cl  ،HCO3 ،SO4 ،K ،Mg ،Naمقادیر گیري و ثبت پس از اندازه
نمونه آب رودخانه  90اي گلستان که در مورد منطقهآب سهامی شرکت  آزمایشگاه کیفیت آب

هر یک از و ) x(مورد نظر انجام گرفت، اقدام به برقراري روابط رگرسیونی بین دبی جریان 
bxay ترین رابطه به صورتنموده که در همه موارد مناسب) y(پارامترهاي کیفی   

این عمل در مورد تمامی . استارائه شده 2از این روابط در شکل اي نمونه. استخراج شد
هاي آماري در مورد به منظور تعیین کارآیی این روابط، شاخص. پارامترهاي ذکر شده انجام شد

  .گیري شده و مقادیر برآورد شده، محاسبه گردیدها با مقایسه مقادیر اندازه هر یک از آن
  

y = 1034.3x -0.4014

R2 = 0.9444
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  )TDS(و پارامترهاي کیفی آب جریان استخراج شده بین دبی اي از روابط نمونه). 2(شکل

  
 2که نتایج جدول  گونههمان .استارائه شده 2خالصه نتایج محاسبات انجام گرفته در جدول 

شاخص  4بیشترین ارتباط را با دبی جریان داشته و بر اساس  TDSدهد پارامتر کیفی نشان می
و ) RME(، میانگین درصد خطاي نسبی )r(، نسبت اختالف )R(آماري ضریب همبستگی 

  .دهدمیکمترین خطا را در برآوردها نشان ) NASH(ساتکلیف  -ضریب نش
دار با دقت ها و دبی جریان رابطه معنیتوان دریافت که بین تمام آنیونمی 2با مالحظه جدول 

داري ه معنیبا دبی جریان رابط Kو  pH ،Caکه بین پارامترهاي در حالی رد،مناسب وجود دا
  .  ستااي ارائه نشدهرابطه 2در جدول  بنا بر این .استخراج نشد

  .اندارائه شده 3ضرایب معادله رگرسیونی در مورد پارامترهاي مورد بررسی در جدول 
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  هاي آماري در مورد هر یک از پارامترهاي کیفیشاخص). 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 

  
  ضرایب معادله رگرسیونی توانی در مورد هر پارامتر کیفی). 3(جدول

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

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 مقادیر برآورد شده با استفاده از روابط رگرسیونی  TDSگیري شده مقادیر اندازه 3در شکل 

ها، مقادیر شود در اکثر نمونهشکل مشاهده میاین همانگونه که در . اندبایکدیگر مقایسه شده
   .باشندشده و برآورد شده بسیار بهم نزدیک میگیرياندازه

توان با برقراري روابط رگرسیونی توانی بین دبی جریان و دهد که مینتایج این مطالعه نشان می
به مقداري  ،هاپارامترهاي شیمیایی کیفت آب و پذیرش مقداري جزئی خطا در برآورد آن

شود پیشنهاد می. جویی نمودزیادي از لحاظ اقتصادي در انجام آزمایشات مربوطه صرفه
تر انجام گردد تا ري دیگر و با دوره آماري طوالنیهاي هیدرومتتحقیقات مشابه در ایستگاه

  .تري در این مورد دست یافتبتوان به نتایج جامع
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 TDSگیري شده و مقادیر برآورد شده با روابط رگرسیونی در پارامترمقایسه مقادیر اندازه). 3( شکل
 

  گزاريسپاس
اي آب منطقه سهامی این تحقیق در غالب بخشی از یک طرح تحقیقاتی با همکاري شرکت

محترم این شرکت و همچنین کارشناسان محترم از مسئولین . استگلستان صورت گرفته
  .شودتشکر و قدردانی میاي گلستان منطقهآب  سهامی شرکتآزمایشگاه کیفیت آب 
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