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چكيده
زمينه و هدف :امروزه آب به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع به شمار میآید تحقیق حاضر بهمنظور مدلسازی تعدادی
از متغیرهای کیفی آب با دبی در دو زیرحوضه خلیفهترخان و چهلگزی سد قشالق سنندج ،به تفکیک ماههای سرد و گرم سال و مقایسهه
آن با عدم تفکیک ماههای سرد و گرم سال در بازه زمانی  62سال است.
روش بررسی :در این پژوهش ،پس از بررسی و صحت دادههای دبی ،هدایت الکتریکی ،مواد محلول ،کلر ،کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،اسیدیته
و نسبت جذب سدیم دو ایستگاه مورد مطالعه ،سعی شد که روابط رگرسیونی مناسبی بین پارامتر دبی و پارامترهای کیفی آب ارایه شود.
يافتهها :نتایج نشان داد که در زیرحوضه چهلگزی برای ماههای سرد ،بین دبی با هدایت الکتریکی ،امالح محلهول ،کلهر و سهدیم ،رابطهه
خطی و هم چنین برای بیان ارتباط بین دبی با کلسیم رابطه نمایی مناسبتر بود .در ماههای گرم ایهن زیهر حوضهه رابطهه خطهی ارتبهاط
مناسبتری بین دبی با امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،منیزیم ،کلسیم ،سدیم و نسبت جذب سدیم ،ارایه نمود .همچنین در زیهر حوضهه
خلیفهترخان درماه های سرد سال برای بیان ارتباط بین دبی با امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر ،سدیم ،رابطه خطی و برای بیان ارتباط
بین دبی با کلسیم ،رابطه نمایی مناسبتر بود .در این زیرحوضه برای ماههای گرم ،ارتباط بین دبی با امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر،
سدیم و نسبت جذب سدیم ،رابطه خطی مناسبتر بود .مقایسه تفکیک ماههای سرد و گرم با شرایط عدم تفکیک نشان داد که در صهور
عدم تفکیک ماه های سرد و گرم ،برآورد کلر و منیزیم (در زیرحوضه چهلگزی) و برآورد کلسیم (در زیرحوضه خلیفهترخهان) امکهانپهذیر
نمیباشد.
بحث و نتيجهگيری :حال میتوان با استفاده از این روابط و توجه به تغییرا

فصلی کیفیت آبهای سطحی ،بدون انجام اقداما

آزمایشگاهی و تنها با داشتن مقدار دبی و در نظرگرفتن صرفهجویی اقتصادی به مدلسازی کیفیت آب ،استخراج و بازیابی دادههای کیفی
آب اقدام نمود.
واژههای كليدی :پارامترهای کیفی آب ،دبی ،سد قشالق سنندج ،مدلسازی ،متغیرهای آب.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران *(مسوول
مکاتبا ).
 -6استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Nowadays, water is considered as one of the factors for improvement
and economic growth of societies. The hot and cold seasons of the year and its comparison with the
non-segregation of the hot and cold seasons are 26 years.
Method: In this study, after studying the accuracy of discharge data, electrical conductivity, soluble
matter, chlorine, calcium, sodium, magnesium, acidity and sodium uptake ratio of the two stations, it
was tried to find appropriate regression relationships between discharge parameter and qualitative
parameters. Provide water.
Findings: The results showed that the Chehelgazi sub-watershed in cold months, the liner relationship
between discharge with electrical conductivity, dissolved solids, chloride and sodium and also the
exponential relationship was suitable between discharging with calcium. In warm months for this subwatershed, the linear relationship presented the suitable relationship between discharge with dissolved
solids, electrical conductivity, magnesium, calcium, sodium and the sodium adsorption. Also, the
linear relationship was suitable between discharge with dissolved solids, electrical conductivity,
chloride and sodium whereas the exponential relationship was better between the discharging with
calcium in Khalifehtarkhan sub-watershed. In this sub-watershed, for warm months, the linear
relationship was suitable for the relationship between discharge with dissolved solids, electrical
conductivity, chloride, sodium and sodium adsorption. The separation comparison of cold and warm
months with non-separation showed that non-separation of cold and warm months is not possible the
chloride and magnesium estimation (in Chehelgazi sub-watershed) and calcium estimation (in
Khalifetarkhan sub-watershed).
Discussion and Conclusion: using obtained relationships and seasonal changes of surface waters
quality, with discharge rate can create modeling water quality, extraction and recovery of water quality
data.
Key words: Discharge, Modeling, Sanandaj Gheshlagh Dam, Water Qualitative Parameters.
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مقدمه
امروزه آب به عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع

کشور می توان به میبک در فرانسه ( ،)6006کهای و همکهاران

به شمار میآید که از دیر باز بهرهبرداری از منابع آبی به منظهور

در بریتانیا ( ،)6005داو در کانادا ( )6002و چانه

( )6008در

استفاده در شرب ،صنعت و کشاورزی مهورد نیهاز و توجهه بشهر

کهره جنهوبی اشهاره نمهود  11 ،10 ،9و  .]16لهی و همکهاران

بوده است ( .)6 ،1به طوری که اولین جوامع بشهری در اطهرا

( )6009در مطالعه باالدست حوضه رودخانه ها به ایهن نتیجهه

رودخانهها برپا شدهاند ( .)3 ،6گسترش جوامع ،رشد جمعیهت،

رسیدند که کیفیت آب رودخانه در فصل تابستان بهتر از پهاییز

در نتیجه دخل و تصر غیرطبیعی و افزایش اسهتفاده از منهابع

است و این تفاو حاکی از حل مواد موجود در خاك توسط آب

آبی ،باعث کاهش کمی و کیفی منابع آب شرب شده است (.)6

باران و سرازیر شدن آب باران در رودخانه در فصهل بههار دارد،

با توجه به اینکه کمیت آبههای موجهود دارای اهمیهت بهوده،

لذا بایستی در مناطق حریمرودخانه توجهه خاصهی بهه مسهالل

بایستی بیان نمود که کیفیت آنها نیز برای جوامع انسانی و نیز

حفاظت خاك صور گیرد ( .)13لوکاس ( )6010برای بررسهی

مدیریت بهینه منابع آب موجود ،به عنوان برنامه ههای اصهلی و

کیفیت و کمیت آب سطحی در رودخانهه پینیهوس یونهان داده

حیاتی کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه می باشد (.)1

های رواناب ماهانه  15ایسهتگاه و دادهههای کیفیهت آب شهش

رودخانهههها تحهت تها یر

ایستگاه را بر اساس استانداردهای ملی ،اروپهایی و بهین المللهی

عوامل طبیعی و مصنوعی بوده که مرتبط با خصوصیا حوضه،

بررسی کرد .نتایج نشان داد کهه کیفیهت آب رودخانهه در یهک

نحوهاستفاده از این منابع و نیز آلودگی منابع در حوضهها اسهت

محدوده متوسط است و آب رودخانه باید با احتیاط برای آبیاری

( .)4بررسیها نشان داده که ارزیابی دادههای کیفی رودخانههها

استفاده گردد ( .)14سان و همکاران ( )6012در مطالعهای کهه

موجب میگردد که بتوان شیوههای مدیریتی صحیح و مناسهبی

بر روی رودخانه دون

در چین داشهتند ،بهه ایهن نتیجهه

اتخاذ نموده و به تدریج از آلودگی رودخانههها کاسهته شهود (،6

رسیدند که کیفیهت آبرودخانهه در نزدیکهی مخهزن عهالی ،در

 .)4با وجود حجم عظیم آبهای موجود در چرخهه جههانی آب،

باالدست رودخانه خوب و در پاییندست رودخانه متوسط بهوده

تنها  6درصد از آنها شیرین و قابل شرب اسهت و بهاقی آن بهه

که نشان مهیدههد فاضهالب شههری نشهت گرفتهه از افهزایش

علت محلول بودن انواع نمکها خصوصاً نمک طعام و سایر مواد

جمعیت و توسعه صهنعت در پهایین دسهت بهه آلهودگی آب در

محلول غیرقابل استفاده می باشند ( .)2 ،5کهه وجهود برخهی از

امتداد رودخانه منجر شده اسهت ( .)15در ایهران نیهز گرجهی و

این مواد موجود در آب برای سالمتی انسان ضروری اسهت (.)6

رفاهی ( ،)1994در بررسی علل شوری رودخانه آجی چای بیان

با توجه به شواهد و مطالعا انجام شده یکی از مؤلفههای مههم

کرد که برای بهره برداری بهینه باید در مهاه ههای فهروردین و

در بررسی آبهای سطحی و زیرزمینی کیفیهت آنهاسهت (.)7

اردیبهشت که آبرودخانه از کیفیت خوبی برخوردار است جهت

کیفیت آب ههای سهطحی در منهاطق مختله بهه دلیهل تنهوع

کشاورزی یا ذخیره سازی ،یا تزریق به منابع آب زیرزمینی بهه

سازندها و سهاختارهای زمهین شناسهی ،عوامهل هیهدرولو یکی

مصر برسد ( .)12کرمی مقدم و حاجی مشهدی ( ،)6002بها

تغییرا متفاوتی را داشته و ههمچنهین ایهن مسهاله نیهز حهایز

بررسی تغییرا دبی رودخانه گرگانرود به ایهن نتیجهه رسهیدند

اهمیت بوده زیرا که بررسی تغییهرا فصهلی کیفیهت آب ههای

که با تغییر دبی رودخانه ،غلظت مواد محلول در آبتغییر یافته،

سطحی ،جنبه مهمی در ارزیابی آلودگی رودخانه ها بر ا ر منابع

لذا در طول دوره های پرآبی و کم آبی ،پارامترهای کیفیت آب

نقطه ای و یا غیرنقطه ای در ا ر وجود عوامل طبیعهی و عوامهل

باید به صور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .ایشان همچنین

انسانی می باشد ( .)8تغییرا کیفیت آب در رودخانهها توسهط

بیان نمود که در ایستگاه گنبهد بهین افهزایش دبهی و کهاهش

پژوهشگران زیادی مورد بررسی قرارگرفته است که در خهارج از

شوری ،ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشت و در ایستگاه قزاقلهی

کیفیت شیمیایی منابع آبی بخصهو

یان
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نی نيوا و همكار

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،11آبان ماه 51

افزایش دبی باعهث کهاهش میهزان  NaClو در ایسهتگاه سهد

و نسبت جذب سدیم 8برای بررسی کیفیهت آب ضهروری اسهت

گرگان باعث کاهش عوامل شیمیایی به ویهژه سهولفا هها شهد

( .)7 ،2اما این نکته مهم است که اندازهگیری پارامترهای کیفی

( .)17هادی قورقی و همکاران ( )6016با دستهبندی دادهها بر

آب نیاز به صر وقت و هزینههای زیادی دارد و از سویی دیگهر

اساس شرایط آب و هوای به فصول تقویمی و هیهدرواقلیمی در

مقدار دبی آب رودخانه و تغییرا

فصلی میتوانهد روی مقهادیر

منطقه غرب کشور نشان دادند که دستهبندی دادههها بهه روش

پارامترهای کیفی آب تت یرگذار باشند .در موارد گوناگونی رابطه

هیدرواقلیمی دارای دقت مناسبتری نسبت به فصهول تقهویمی

دبی آب با کیفیت آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است از جمله

سال میباشد ( .)18کرمی و هوشمند ( )6013به صحت سنجی
و برآورد ارتباط بین کل مواد جامد محلول 1و هدایت الکتریکی

2

گروم و همکاران ( )1997و ورویر و همکاران ( )1999از تجزیهه
و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بهین متغیرههای کیفهی

آب رودخانه کارون در فصول پهرآب و فصهول کهم آب دورابطهه

آب استفاده کهردهانهد ( .)61 ،60میلهر و هیرسهت ( )1998بها

جدید برای محاسبه  TDSاراله دادند ( .)4محمدی و همکاران

استفاده از آمار کیفیت شیمیایی در یک دوره  5ساله در حوضه-

( )6014بررسی روی احداث سد جره بهر کیفیهت آب رودخانهه

ای در اسکاتلند ،تغییرا سهاالنه مقهدار و غلظهت و ههمچنهین

زرد داشتند و بدین منظور از دادهههای هیدروشهیمیایی ماهانهه

تغییرا آب نهرها را به دلیل تغییر دبی بررسی کردنهد ( .)66از

ایستگاه ماشین واقع در پایین دست سد جره در دو دوره آماری

جمله کارهایی که در ایران انجام گرفته نیز میتوان به پژوهش-

قبل از احداث سد و بعد از احداث سد استفاده کردنهد و نتیجهه

های رزاز ( )1385و نوریان ( )1382در مورد مشاهدا زیسهت

گرفتند که تیپ آب از کلرید سدیم بهه سهولفا کلسهیم تغییهر

محیطی و عوامهل فیزیکهی و شهیمیای رودخانهه زاینهدهرود در

کرده است که به دلیل واکنش آب با سازند گچساران در مخزن

پایین دست سد و کارهای نهدافی و همکهاران ( )6007بهر روی

سد بود .همچنین میزان کلرید کاهش یافت و باعث شد کهه آب

حوزه آبخیز کارون در ارتبهاط بها رابطهه دبهی و کیفیهت آب بها

از لحاظ کشاورزی از کالس  C4S6به کالس  C3S1بهبود یابد و

استفاده از روش کمترین مربعا اشهاره کهرد ( .)63در تحقیهق

برای کشهاورزی مناسهبتهر گهردد ( .)19نهی نیهوا و همکهاران

حاضر سعی شده است که روابط بین دبی با پارامترههای کیفهی

( )6014ارتباط پارامترهای کیفی آب با دبی در حوزه سدقشالق

آب در دو زیرحوضه خلیفههترخهان و چههلگهزی سهد قشهالق

سنندج را ارزیابی نمودند و بیان داشتند که ارتباط بهین دبهی و

سنندج به تفکیک و عدم تفکیک مهاهههای سهرد و گهرم سهال

کلسیم رابطه لگاریتمی و توانی مناسبتهر بهود ( .)2در بررسهی

بررسی گردد تها بتهوان از طریهق آنهها و بهدون انجهام اقهداما

کیفیت آب متغیرهای زیادی وجهود دارنهد کهه انتخهاب آن بهر

صحرایی و تنها با داشتن مقدار دبی و توجه به تغییرا

اساس هد مهورد نظهر و عوامهل اقتصهادی اسهت کهه شهامل

کیفیت آب های سطحی ،به استخراج و بازیابی دادههای کیفهی

متغیرهای پایه و اضافی هستند .حال مطالعه شاخصهایی مانند

آب پرداخت.

کل مواد جامد محلول که نشان دهنده کل ناخالصیهای جامهد
حل شده در آب است و یا مجموع غلظت همه یونهای موجهود
در آب میباشد ،هدایت الکتریکی که نشان دهنده قهدر یهونی
یک محلول برای انتقهال جریهان الکتریسهیته اسهت و تهابعی از
قدر یونی آب (مقدار کاتیونها و آنیهونههای موجهود در آب)

فصهلی

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه
ایستگاههای هیدرومتری یا آب سنجی دو زیر حوضه چهلگزی
و خلیفهترخان به عنوان محل اندازه گیری و جمع آوری داده-

7

های پژوهش حاضر ،از ایستگاههای مهم سد قشالق (سد

)1- Total Dissolved Salts (TDS
)2- Electronic Control Unit (EC
)3- Chlorine (CL
)4- Calcium (Ca

)5- Natrium (Na
)6- Magnesia (Mg
)7- Potential of Hydrogen (pH
)8- Sodium adsorption ratio (SAR

میباشد ،و همچنین کلر ،3کلسیم ،4سدیم ،5منیزیم ،2اسهیدیته
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وحد ) واقع در حومه استحفاظی شهر سنندج میباشند.

و ارتفاع متوسط هر دو زیرحوزه مذکور حدود  1520متر بوده و

ایستگاه چهلگزی دارای طول جغرافیایی " 42˚ 57' 16و

همچنین متوسط بارندگی نیز در این دو زیرحوزه  694/6میلی-

عرض جغرافیای " 35˚ 67' 42و همچنین ایستگاه خلیفهترخان

متر میباشد .در این دو زیرحوزه شیل بیشترین فرسایش و

دارای طول جغرافیایی " 47˚ 03' 19و عرض جغرافیایی "54

آهکهای میکروفسیلدار کمترین فرسایش را در بین سن های

' 35˚ 69میباشد .شکل( )1موقعیت جغرافیایی این دو زیر

پیوسته به خود اختصا

میدهند .عالوه بر این نهشتههای

حوزه و ایستگاههای آن را نشان میدهد .مساحت حوضههای

منفصل بستر رودخانه ها بیشترین حساسیت را دارند.

چهل گزی و خلیفه ترخان به ترتیب  676و  290کیلومترمربع

شكل  -8موقعيت جغرافيايی زير حوضههای خليفهترخان و چهلگزی درحوزه آبخيز سد قشالق سنندج.
Figure 1. The location of Chehelgazi and khalifehtarkhan sub-watersheds in Sanandaj Gheshlagh dam watershed

نحوه جمعآوری دادهها

نحوه تجزيه و تحليل دادهها

تحقیق انجام گرفته به منظور بررسی ارتبهاط بهین پارامترههای

در این تحقیق رابطه بین پارامترههای کیفهی آب شهامل امهالح

کیفی آب با دبی ،به تفکیک و عدم تفکیک ماههای سرد و گهرم

محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر ،کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،اسیدیته

سال جهت مدلسازی کیفیت آب با استفاده از دادههای جمهع-

و نسبت جذب سدیم به عنوان متغیرهای وابسته و دبهی آب بهه

آوری شده دبی ،کل مواد جامد محلول ،هدایت الکتریکی ،کلهر،

عنوان متغیر مستقل با استفاده از پنج رابطه خطهی ،لگهاریتمی،

کلسیم ،سدیم ،منیزیم ،اسیدیته و نسهبت جهذب سهدیم انجهام

توانی ،معکوس و نمایی بررسی شد .که کلیه تحلیلهای آمهاری

شده است که این دادهها توسط شهرکت سههامی آب منطقههای

انجام شده توسط نرمافزار آماری  SPSSو در سهطح اطمینهان

استان کردستان در بهازه زمهانی سهالههای  1324تها  1390از

 95درصد ،پس از بررسی نرمهال بهودن دادههها توسهط آزمهون

ایستگاههای هیدرومتری دو زیرحوضه چهلگزی و خلیفهترخان

کلموگرو – اسمیرنو  ،صور گرفته است.

سد قشالق سنندج جمعآوری شده است.

واسنجی و بررسی صحت مدلها
در این تحقیق برای ارزیابی و سنجش میزان کارایی دقت مدل
های رگرسیونی و مقایسه نسبی نتایج مدل های تخمینی با
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مقادیر اندازهگیری شد پارامترهای کیفی ،آزمونهایی که توسط

 MBEو معیار  tتنها برای ایهن مهدل هها محاسهبه شهده انهد.

جاکویدز ( )1997پیشنهاد شده ،انجام گرفته است .بدین جهت

درمدلهای که معیار جاکویدز بهه علهت مقهدار پهایین و منفهی

برای ارزیابی اعتبار و دقت مدل از معیارهای آماری ضریب

بودن  MBEوجود نداشت ،الگوهای برتهر بهر اسهاس شهاخص

3

ریشه میانگین مربعا خطا تعیین گردیده شد و به جای مقهدار

استفاده شد (رابطههای  1و  .)6جاکویدز نشان داد که استفاده

 ، tعالمت خط تیره به مفهوم عدم وجود این معیهار بهرای مهدل

از شاخص های  RMSEو  MBEبه تنهایی ،موجب به وجود

مورد نظر در جدول استفاده شده است (.)64 ،3

آمدن خطا در انتخاب بهترین مدل میشود همچنین توصیه

نتايج و بحث

نمود که در کنار این دو شاخص ،از معیار  tکه ترکیبی از دو

رابطه بين پارامترهای كيفی آب با دبیی در زيیر حوضیه

رابطه مورد نظر میباشد (رابطه  ،)3استفاده شود (.)64

چهلگزی

تبیین ،1ریشه میانگین مربعا

خطا 6و میانگین اریبی اشتباه

رابطه ()1

n

2

)  (P  O
i

i

RMSE 

1

n
n

)  (P  O

رابطه ()6

i

i

1

n

رابطه ()3

MBE 

(n  1) MBE 2
2

2

RMSE  MBE

t

در این معادال  Piمقدار برآورد شهده یها شهبیه سهازی شهده
پارامترهای کیفی Oi ،مقدار اندازهگیری شده یا مقادیر واقعهی
پارامترهای کیفی و  nتعداد مشاهدا مهیباشهد t .نیهز معیهار
جاکویدز است که مقادیر کمتر آن نشانگر کارایی باالتر مدل در
مدل سازی است و ضریب تبیین نیز نشان دهنده میزان ارتباط

اطالعا حاصل از بررسی رابطه بین پارامترههای کیفهی آب بها
دبی به تفکیک و عدم تفکیهک مهاهههای سهرد و گهرم سهال در
زیرحوضه چهلگزی با استفاده از هر  5رابطه با ارایه روابط برتر
درجههدول ( )1خالصههه شههده اسههت .در ایههن جههدول ضههریب
همبستگی رگرسیون ،ضریب تبیین ،ضریب تبیین تعدیل شده،4
سطح معنیداری ،5ریشه میانگین مربعا خطا ،میانگین اریبهی
اشتباه و معیار جاکویدز آمده است.
ماههای سرد زيرحوضه چهلگزی
نتایج نشان میدهد که در زیرحوضه چهلگزی در ماههای سرد
دبی آب توانایی ارتباط معنهیدار بها پارامترههای کیفهی ،TDS
 CL ،Ca ،ECو  Naداشته که در بین آنها بیشتهرین ضهریب

مقادیر برآورد شده با مقادیر محاسبه شده اسهت کهه ههر چهه

تبیین مربوط به  ECو کمترین آن مربهوط بهه یهون  CLمهی-

مقدار آن بیشتر باشد ،این ارتباط نزدیهکتهر اسهت و اخهتال

باشد(جدول( .))1ارتباط بین دبی با  SAR ،Mgو  pHآب بهه

مقدار برآورد شده بها مقدارمحاسهبه شهده کمتهر خواههد بهود.

دلیل پایین بودن ضریب تبیین مدنظر قهرار نگرفتهه شهد .ههم-

پارامتر ارزیابی میانگین اریبی اشتباه نشان می دههد کهه مهدل
مقدار متغیر مورد نظر را کم یا زیاد برآورد می کند .زمهانی کهه
میانگین اریبی اشتباه برابر صفر است ،مشهخص مهی شهود کهه
مدل برآورد مناسبی داشته و هیچ گونه انحرافهی وجهود نهدارد.
همچنین مقادیر کمتهر ریشهه میهانگین مربعها خطها و معیهار
جاکویدز نشانگر کارایی و اعتبار باالتر در مدل سهازی اسهت .در
این مطالعه مدلهای قابل قبهول بها ضهریب تبیهین بهاالی 0/5
مدنظر قرار گرفته شده انهد و شهاخص اعتبارسهنجی ،RMSE

)1- R-Square (R2
)2- Root mean square error (RMSE
)3- Mean bias error (MBE

چنین نتایج حاصل از آزمون واسنجی و بررسی صحت مهدلهها
نشان داد که رابطه بین دبی با پارامترههای کیفهی ،EC ،TDS
 CLو  Naبه علت پایین بودن معیهار جاکویهدز از نهوع خطهی
بوده و رابطه بین یون  Caبا دبی نیز در ایهن زیرحوضهه از نهوع
نمایی میباشد که معادله این روابط در جدول ( )6آمده است.
ماههای گرم زيرحوضه چهلگزی
نتایج در ماههای گرم زیرحوضه چهلگزی بیان داشت دبهی آب
توانایی ارتباط معنیدار با پارامترهای کیفهی ،Ca ،EC ،TDS

4- Adjusted R-Square
)5- Significance (Sig
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 Na ،Mgو  SARدارد که در بهین آنهها بهیشتهرین ضهریب

نشان میدهد که در زیرحوضه چهلگزی دبی آب توانایی ارتباط

تبیین مربوط به  ECو کمترین آن مربوط به پارامتر  Mgمهی-

معنیدار با پارامترهای کیفی  Na ،Ca ،EC ،TDSو  SARرا

باشد (جدول ( .))1ارتباط بین دبهی و یهون  CLو  pHآب بهه

دارد که در بین آن ها بیشترین ضریب تبیین مربوط بهه  ECو

دلیل پایین بودن ضریب تبیین مدنظر قهرار نگرفتهه شهد .ههم-

کمترین آن مربهوط بهه پهارامتر  SARمهیباشهد (جهدول(.))1

چنین نتایج حاصل از آزمونهای واسنجی نشان داد کهه رابطهه

ارتباط بین دبی و یون  Mg ،CLو  pHآب بهدلیل پایین بودن

بین دبی بها پارامترههای کیفهی  Na ،Mg ،Ca ،EC ،TDSو

ضریب تبیین مدنظر قرار نگرفته شد .همچنین نتایج حاصهل از

 SARبه علت پایین بودن  RMSEو معیهار جاکویهدز از نهوع

آزمونهای واسنجی نشان داد که رابطه بین دبی با پارامترههای

خطی بود که معادله این روابط نیز در جدول ( )6آمده است.

کیفههی  Na ،Ca ،EC ،TDSو  SARبههه علههت پههایین بههودن

عدم تفكيک ماههای سرد و گرم زيرحوضه چهلگزی

 RMSEو معیار جاکویدز از نوع خطی می باشد که معادله این

اطالعا حاصل از بررسی رابطه بین پارامترههای کیفهی آب بها

روابط نیز در جدول ( )6آمده است.

دبی ،بدون تفکیک ماههای سرد و گرم زیرحوضه چهلگزی نیهز
جدول  -8نتايج حاصل از روابط برتر بين پارامترهای كيفی آب با دبی در زيرحوضه چهلگزی
Table 1. The results of superior relationships between water quality parameters with discharch in Chehelgazi
subwatershed

حالت بررسی

پارامترهای كيفی آب
TDS

ماههای سرد

EC
CL
Ca
Na
TDS

ماههای گرم

EC

Ca

رابطه

همبستگی

ضريب
تبيين

ضريب

ريشه

تبيين

ميانگين

تعديل شده

مربعات خطا

ميانگين
اريبیاشتباه

جاكويدز

معنی
داری

خطی

0/831

0/290

0/287

0/091

0/00009

0/016

0/00

نمایی

0/836

0/296

0/289

0/091

-0/0015

0/194

0/00

خطی

0/848

0/760

0/717

0/083

-0/00001

0/006

0/00

نمایی

0/849

0/760

0/718

0/083

-2/550

0/0088

0/00

خطی

0/760

0/519

0/515

0/311

-0/00012

0/0059

0/00

خطی

0/805

0/249

0/242

0/0825

0/00008

0/483

0/00

نمایی

0/799

0/239

0/232

0/0829

-0/0037

0/481

0/00

خطی

0/786

0/216

0/208

0/192

0/00047

0/067

0/00

خطی

0/874

0/724

0/721

61/69

-0/0006

-

0/00

نمایی

0/822

0/750

0/747

63/05

-0/892

-

0/00

خطی

0/889

0/791

0/789

69/80

0/00005

-

0/00

نمایی

0/872

0/727

0/725

36/42

-1/122

-

0/00

خطی

0/829

0/752

0/753

0/686

-0/00018

0/002

0/00

نمایی

0/847

0/717

0/715

0/302

-0/0168

0/469

0/00
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Mg

خطی

0/718

0/512

0/511

0/112

-0/00048

0/0463

0/00

Na

خطی

0/827

0/756

0/75

0/126

0/0004

0/0656

0/00

SAR

خطی

0/777

0/204

0/2

0/121

-0/00002

0/00412

0/00

خطی

0/872

0/727

0/725

19/19

5/46 ×10-10

-

0/00

نمایی

0/829

0/752

0/755

60/15

-0/755

-

0/00

خطی

0/881

0/772

0/775

68/91

8/39 ×10-10

-

0/00

نمایی

0/877

0/728

0/727

30/4

-1/086

-

0/00

خطی

0/858

0/732

0/735

0/62

2/85 ×16-10

3/52 ×10-10

0/00

نمایی

0/842

0/715

0/714

0/67

-0/011

0/52

0/00

خطی

0/826

0/744

0/746

0/046

1/14 ×16-10

3/52 ×10-10

0/00

نمایی

0/87

0/757

0/752

0/042

-0/0067

0/808

0/00

خطی

0/798

0/237

0/235

0/142

-1/38 ×11-10

1/67 ×16-10

0/00

TDS
بدون تفکیک ماه های سرد و گرم

EC

Ca

Na
SAR

جدول  -0معادله ارتباطی دبی آب با پارامترهای كيفی آب در زيرحوضه چهلگزی.
Table 2. The equation between water discharge with water quality parameters in Chehelgazi subwatershed

حالت بررسی

معادله رگرسيونی

ماههای سرد
ماههای گرم
و گرم

بدون تفکیک ماه های سرد

پارامتر

نوع رابطه

TDS

خطی

(TDS = 632/51 + Q × )-0/11

EC

خطی

(EC = 329/81 + Q × )-0/10

CL

خطی

(CL = 0/64 + Q × )-0/65

Ca

نمایی

Na

خطی

(Na = 0/68 + Q × )-0/19

TDS

خطی

(TDS = 644/65 + Q × )-63/17

EC

خطی

(EC = 381/08 + Q × )-35/07

Ca

خطی

(Ca = 3/63 + Q × )-0/30

Mg

خطی

(Mg = 0/57 + Q × )-0/07

Na

خطی

(EC = 0/68 + Q × )-0/17

SAR

خطی

(SAR = 0/6 + Q × )-0/16

TDS

خطی

(TDS = 640/57 + Q × )-63/13

EC

خطی

(EC = 372/85 + Q × )-35/85

Ca

خطی

(Ca = 3/18 + Q × )-0/69

Na

خطی

(Na = 0/68 + Q × )-0/05

SAR

خطی

(SAR = 0/6 + Q × )-0/13

(Q × )-8/80

Ca = 3/04 × e
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رابطه بين پارامترهای كيفی آب بیا دبیی در زيرحوضیه

پارامتر  Na ،CL ،EC ،TDSو  SARمیباشد کهه در بهین

خليفهترخان

آنها بیشترین ضریب تبیین مربوط به یون  Naو کمترین آن

اطالعا حاصل از بررسی رابطه بین پارامترهای کیفهی آب بها

مربوط به پارامتر  TDSاست .همچنین نتایج حاصل از آزمون

دبی به تفکیک و عدم تفکیک ماهههای سهرد و گهرم سهال در

واسنجی نشان داد که رابطه بهین دبهی بها پارامترههای کیفهی

زیرحوضه خلیفهترخان با استفاده از هر  5الگوی ارتباطی و بها

 Na ،CL ،EC ،TDSو  SARاز نوع خطی بوده که معادلهه

ارایه الگو های برتر در جدول ( )3خالصه شده است.

این روابط در جدول ( )4آمده است .قابل ذکر است کهه سهایر

ماههای سرد زيرحوضه خليفهترخان

پارامترههههای کیفهههی آب ارتبهههاط معنهههیداری بههها دبهههی در

خالصه نتایج جدول ( )3در ماهههای سهرد زیرحوضهه خلیفهه-

اینزیرحوضه را نداشتند.

ترخان حاکی از آن است که دبی آب توانایی ارتباط معنیدار با

 -2-0-2عدم تفكيک ماههای سرد و گیرم زيرحوضیه

پارامترهای کیفی  Ca ،CL ،EC ،TDSو  Naرا دارد که در

خليفهترخان

بین آنها بیشترین ضریب تبیین مربوط به یهون  CLو کهم-

خالصه نتایج جدول ( )3در بررسی رابطه بین پارامترهای

ترین آن مربوط به پارامتر  Naمیباشد .ارتبهاط بهین دبهی بها

کیفی آب با دبی ،بدون تفکیک ماههای سرد و گرم زیرحوضه

 SAR ،Mgو  pHآب به دلیل پهایین بهودن ضهریب تبیهین

چهلگزی نیز نشان میدهد که در این زیرحوضه دبی آب

مدنظر قرار نگرفته شد .همچنین نتایج حاصل از آزمهون ههای

دارای ارتباط معنیدار با پارامتر  Na ،CL ،EC ،TDSو

واسنجی نشان داد که رابطه بهین دبهی بها پارامترههای کیفهی

 SARدارد که در بین آنها بیشترین ضریب تبیین مربوط به

 CL ،EC ،TDSو  Naاز نوع خطی بوده و رابطه بهین دبهی

یون  CLو کمترین آن مربوط به پارامتر  TDSو  ECمی-

با یون  Caنیز از نوع نمهایی بهوده کهه معادلهه ایهن روابهط در

باشد .همچنین نتایج حاصل از آزمون واسنجی نشان داد که

جدول ( )4آمده است.

رابطه بین دبی با پارامترهای کیفی  ،EC ،TDSاز نوع نمایی

ماههای گرم زيرحوضه خليفهترخان

و  Na ،CLو  SARاز نوع خطی بوده که معادله این روابط

خالصه نتایج جدول ( )3در ماهههای گهرم زیرحوضهه خلیفهه-

در جدول ( ) 4آمده است .لذا سایر پارامترهای کیفی آب نیز

ترخان گویای آن است که دبی آب دارای ارتبهاط معنهیدار بها

ارتباط معنیداری با دبی در این زیرحوضه را نداشتند.

جدول  -2نتايج حاصل از روابط برتر بين پارامترهای كيفی آب با دبی در زيرحوضه خليفه ترخان
Table 3. The results of superior relationships between water quality parameters with discharch in
Khalifehtarkhan subwatershed

حالت بررسی

پارامترهای
كيفی آب

ماههای سرد

TDS

EC

رابطه همبستگی

ضريب

ريشه

ضريب

تبيين

ميانگين

ميانگين

تبيين

تعديل

مربعات

اريبی اشتباه

شده

خطا

جاكويدز

معنی
داری

خطی

0/868

0/282

0/286

68/17

-0/00044

-

0/00

نمایی

0/818

0/229

0/225

68/24

-1/457

-

0/00

خطی

0/868

0/282

0/286

43/86

0/00004

-

0/00

نمایی

0/819

0/27

0/222

44/51

-6/653

-

0/00
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خطی

0/855

0/736

0/768

0/198

-0/0005

0/063

0/00

خطی

0/787

0/219

0/214

0/314

-1/375

39/41

0/00

نمایی

0/780

0/208

0/204

0/312

-1/18

33/58

0/00

خطی

0/741

0/55

0/544

0/184

-0/0006

0/01

0/00

خطی

0/708

0/501

0/495

35/4

0/0005

-

0/00

نمایی

0/713

0/508

0/506

37/36

-6/454

-

0/00

خطی

0/763

0/566

0/452

0/139

-0/0003

0/06

0/00

نمایی

0/761

0/56

0/514

0/14

-0/001

0/09

0/00

خطی

0/838

0/706

0/298

0/675

-0/0006

0/007

0/00

خطی

0/841

0/708

0/704

0/136

0/0001

0/013

0/00

نمایی

0/8

0/241

0/232

0/129

-0/015

0/813

0/00

خطی

0/834

0/295

0/291

0/087

-0/0003

0/036

0/00

نمایی

0/799

0/238

0/234

0/103

-0/009

0/793

0/00

TDS

خطی

0/708

0/506

0/498

37/42

-6/43

-

0/00

EC

خطی

0/708

0/506

0/498

57/04

-3/26

-

0/00

خطی

0/753

0/528

0/524

0/02

4/51 × 10

6/36 × 10

0/00

نمایی

0/758

0/575

0/576

0/07

-0/0085

1/43

0/00

خطی

0/713

0/509

0/505

0/181

3/48 ×8-10

5/4 ×10-10

0/00

نمایی

0/714

0/51

0/507

0/60

-0/068

1/278

0/00

خطی

0/71

0/504

0/5

0/12

4/42 ×10-10

16/2 ×16-10

0/00

CL
Ca
Na
TDS

EC
ماههای گرم

CL
Na

SAR

بدون تفکیک ماه های سرد و گرم

CL

Na
SAR

10-

10-

جدول  -2معادله ارتباطی دبی آب با پارامترهای كيفی آب در زيرحوضه خليفه ترخان
Table 4.The equation between water discharge with water quality parameters in khalifehtarkhan subwatershed

حالت بررسی

معادله رگرسيونی

ماههای سرد
ماههای گرم

پارامتر

نوع رابطه

TDS

خطی

(TDS = 301/52 + Q × )- 47/47

EC

خطی

(EC = 471/62 + Q × )- 73/85

CL

خطی

(CL = 0/35 + Q × )- 0/37

Ca

نمایی

(Ca = 3/39 × e Q × )- 8/41

Na

خطی

(Na = 0/77 + Q × )- 0/63

TDS

خطی

(TDS = 657/47 + Q × )- 19/03

EC

خطی

(EC = 393/821 + Q × )- 0/08

CL

خطی

(CL = 0/63 + Q × )- 0/63

Na

خطی

(Na = 0/20 + Q × )- 0/11
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(SAR = 0/43 + Q × )- 0/07

و گرم

بدون تفکیک ماه های سرد

SAR

خطی

TDS

نمایی

EC

نمایی

CL

خطی

(CL = 0/30 + Q × )- 0/02

Na

خطی

(Na = 0/28 + Q × )- 0/15

SAR

خطی

(SAR = 0/47 + Q × )- 0/09

(Q × )- 8/42

TDS = 677/42 × e

(Q × )- 0/11

EC = 436/80× e

مقايسه نتايج در دو زيرحوضه چهلگزی و خليفهترخان

بررسی ارتباط پارامترهای کیفی با دبی به صور عدم تفکیک

نتایج حاصل از (جدولهای  1و  )3ارتباط پارامترهای کیفی آب

ماههای سرد و گرم سال ،توانایی برآورد کلر و منیزیم در

با دبی به تفکیک و عدم تفکیک ماههای سرد و گرم سال در

زیرحوضه چهلگزی و برآورد کلسیم در زیرحوضه خلیفه ترخان

زیرحوضههای چهلگزی و خلیفهترخان نشان داد که ارتباط

امکانپذیر نمیباشد .که دبی آب دارای ارتباط معنیدار با

بین دبی با هدایت الکتریکی ،امالح محلول ،کلر و سدیم در

پارامتر کل مواد جامد محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر ،کلسیم،

زیرحوضه چهلگزی در ماههای سرد سال ،رابطه خطی و

سدیم ،منیزیم ،اسیدیته و نسبت جذب سدیم می باشد.

همچنین برای بیان ارتباط بین دبی با کلسیم رابطه نمایی با

همچنین نتایج حاصل از این مدلسازی با نتایج حجتی و

توجه به ضریب تبیین باال و بررسی آزمونهای واسنجی

همکاران( ،)6009کرمی و هوشمند ( ،)6013مساعدی و

مناسبتر بوده و همچنین در این زیرحوضه برای ماههای گرم

همکاران ( ،)6010محمدی و همکاران ( ،)6014نی نیوا و

سال برای بیان ارتباط بین دبی با امالح محلول،

همکاران ( )6014و ندافی و همکاران ( )6007همخوانی دارد

هدایتالکتریکی ،منیزیم ،کلسیم ،سدیم و نسبت جذب سدیم،

( 2 ،19 ،3 ،4 ،7و .)63

رابطه خطی مناسبتر می باشند .مقایسه تفکیکی ارتباط
پارامترهای کیفی آب با دبی به صور ماههای سرد و گرم سال
در زیرحوضه چهلگزی با عدم تفکیک ماههای سرد وگرم سال
گویای آن میباشد که بررسی ارتباط پارامترهای کیفی با دبی
به صور عدم تفکیک ماههای سرد و گرم سال ،توانایی دست-
یابی به مدل مناسب جهت برآورد ،کلر و منیزیم را دارا نمی
باشد .در زیرحوضه خلیفهترخان نیز درماههای سرد سال برای
بیان ارتباط بین دبی با امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر،
سدیم ،الگوی خطی و برای بیان ارتباط بین دبی با کلسیم،
الگوی نمایی مناسب تر و همچنین در ماههای گرم برای بیان

نتيجه گيری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ارتباط پارامترهای کیفی آب با
دبی به تفکیک و عدم تفکیک ماههای سرد و گرم سال در
ایستگاههای چهلگزی و خلیفهترخان در حوضه سد قشالق
سنندج بیانگر آن میباشد که میتوان با استفاده از این روابط و
توجه به تغییرا

فصلی کیفیت آبهای سطحی ،بدون انجام

اقداما آزمایشگاهی و تنها با داشتن مقدار دبی و در نظرگرفتن
صرفهجویی اقتصادی به مدلسازی کیفیت آب ،استخراج و
بازیابی دادههای کیفی آب اقدام نمود.

ارتباط بین دبی با امالح محلول ،هدایت الکتریکی ،کلر ،سدیم و

تشكر و قدردانی

نسبت جذب سدیم ،رابطه خطی با توجه به ضریب تبیین باال و

با سپاس از زحما بی شالبه دکتر لقمان قهرمهانی ،اسهتادیار و

آزمون های واسنجی صور گرفته مناسبتر می باشد .مقایسه

عضههو هیههت علمههی دانشههکده منههابع طبیعی،گههروه جنگههل،

تفکیکی ارتباط پارامترهای کیفی آب با دبی بهصور

ماههای

سرد و گرم سال در زیرحوضهخلیفهترخان با عدم تفکیک ماه-
های سرد وگرم سال در این زیرحوضه نیز گویای آن است که

دانشگاه کردستان و دکتر لیال غالمهی ،اسهتادیار و عضهو هیهت
علمی دانشکده منابع طبیعی،گروه آبخیهزداری ،دانشهگاه علهوم
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