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آب رودخانه تجن در فصول پرآب و کم آبECو TDSبرآورد ارتباط بین 

سونیا صادقی
Sonia_6812@yahoo.com. هاي آبی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي کارشناسی ارشد سازه

مهدي جعفري تلوکالیی
M.jafari@sanru.ac.ir. اه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشجوي دکتري آبیاري و زهکشی، دانشگ

چکیده

مقادیر عناصرکردنمشخصوهارودخانهآبشیمیاییتجزیهصرفزیاديزمانوهزینهآب،کیفیتهايآزمایشگاهدر
توان نمود، به راحتی میداري برقرارز پارامترها رابطه رگرسیونی معنیو هر یک اECاگر بتوان بین .شودمیآبدرموجود

کل مواد مقدارآبکیفیپارامترهايبیناز.بدست آوردیگیري هدایت الکتریکمقدار این پارامترها را تنها از طریق اندازه
وهزینهدرتوانمیها،آنرابطه بینتعیینباوداشتهخطیايرابطههمواره)EC(آبالکتریکیهدایتو) TDS(محلول 

الکتریکیبین کل مواد محلول در آب رودخانه تجن و هدایت،در این تحقیق با کمک آنالیز رگرسیون.نمودجوییهصرفزمان
براي فصول کم TDS=0.656EC-4.629روابط) سلیمان تنگه(ایستگاه باالدست نتایج نشان داد که در . روابطی برقرار شدآن

TDS=0.6466EC+3.117وابطر) کردخیل(دست ایستگاه پایینبراي فصول پر آب؛ و در TDS=0.635EC+8.736آب و 
با توجه به ضرایب رگرسیونی بدست آمده .براي فصول پر آب بدست آمدTDS=0.652EC+0.785براي فصول کم آب و 

.دداري ندارنمقادیر تخمینی بوسیله این روابط با مقادیر حقیقی مشاهداتی اختالف معنی) 00/1و 998/0، 989/0، 95/0(

.تنگه، ایستگاه کردخیلآنالیز رگرسیون، ایستگاه سلیمان، مقدار کل مواد محلول در آب، هدایت الکتریکی: واژه هاي کلیدي

مقدمه
امروزه . رونداستفاده در کشاورزي، شرب و صنعت به شمار میبرايها از مهمترین منابع تجدید شونده آب شیرین رودخانه

ضرورت توجه و کنترل آلودگی کهباشد هاي موجود در سطح جهان آلودگی این منابع با ارزش میانیها و نابسامیکی از بحران
ها متاثر از عوامل طبیعی و کیفیت شیمیایی آب رودخانه.اي یافته استدر مدیریت منابع آبی اهمیت ویژههاوارده به آن

آبریز که رودخانه در آن جریان دارد، کیفیت آب رودخانه را مصنوعی بوده که این عوامل با توجه به زمان و لیتولوژي حوضه 
هاي محلول در آب رودخانه، آب باران و نوع بستر حوضه آبریز و منشا مصنوعی منشا طبیعی یون.آوردتحت کنترل خود در می

راامکاناینهادخانهروکیفیهايدادهتفسیرتحلیل وسنجش،.باشدخانگی و کشاورزي میهاي صنعتی،آن ناشی از فاضالب
مطالعات. شودکاستههارودخانهآلودگیتدریج ازبهونمودهاتخاذمناسبیوصحیحمدیریتیهايشیوهکهسازدمیمیسر
هاي کیفیت آب، در آزمایشگاه.باشدضروري میآبریز حوضهدرمدیریتیتصمیماتاتخاذبرايآنتغییراتروندوآبکیفی

اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزي پایدار 

1392اسفندماه 8- تهران 
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ارزیابیدر. شودها و مشخص کردن مقادیر عناصر موجود در آب میادي صرف تجزیه شیمیایی آب رودخانههزینه و زمان زی
الکتریکیگیري هدایتاندازهحالیکهدرداردزیاديشیمیاییموادوزمانبهنیازهایوناینازیکهرگیرياندازهآب،کیفی
تحلیلباوبودهیکدیگرباارتباطدرهموارهآبکیفیپارامترهايبیشتر.پذیردمیانجامسادگیبهسنجهدایتدستگاهتوسط

روابطازاستفادهبارانظرموردپارامترهايمقدار،پارامترهاازیکیگیرياندازهباتوانمیبه سادگیارتباط،اینتعیینو
هموارهآبالکتریکیهدایتوجامد محلولکل مواد،آبکیفیپارامترهايبیناز.نمودمحاسبه آمده،دستبهرگرسیونی

) 1391(پناه صادقواللوزایی.نمودجوییصرفهزمانوهزینهدرتوانمیها،آنرابطه بینتعیینباوداشتهخطیايرابطه
بهکتریکیالهدایتمیزاناست والکتریکیجریانانتقالبرايیک محلولیونیقدرتمعرفالکتریکیبیان نمودند که هدایت

زاده و قلیامام.یابدمیافزایشالکتریکیهدایتمیزاندر آبعناصر محلولافزایشبا.داردبستگیآبدرمحلولعناصر
بیان کردند که افزایش حجم مواد محلول در آب، باعث افزایش شوري آب شده که افت کیفی آب را به دنبال ) 1385(همکاران 

.دارد
،دشتاینآبهايچاهدربه این نتیجه رسیدند کهبهار-همداندشتدرطی مطالعاتی)1388(هابیانزارعوپارسافر
-آنیونبینازومنیزیمها،کاتیوناینبیناز. دارددوجوهاآنیونوهاکاتیونمجموعوالکتریکیهدایتبینخوبیهمبستگی

با ) 1386(مقدم و همکاران اصغري.داردبهار-همداندشتبآهايچاهالکتریکیهدایتمیزاندررااثربیشترینها کلر
بررسی نمودند و ضریب تعیین باال را هاي رگرسیونی چگونگی ارتباط بین دو منبع آب دشت سلماس و دریاچه ارومیه را روش

.شرط مناسب براي انتخاب مدل برتر دانستند
فصل دررودخانهآبکیفیتکهرسیدندنتیجهاینبهانهرودخانهحوضهباالدستمطالعهدر) 2009(همکارانولی

دربارانآبشدنسرازیروبارانآبتوسطخاكدرموجودموادحلازحاکیتفاوتاینواستپاییزازبهترتابستان
.گیردصورتخاكحفاظتمسائلبهخاصیتوجهرودخانهحریممناطقدربایستیلذادارد،بهارفصلها دررودخانه

ها هاي باالدست بر کیفیت آب اروندرود و کارون، بیان کرد که کیفیت آب این رودخانهدر بررسی اثر فعالیت) 1385(قندهاري 
مقدم کرمی. به میزان جریان وابسته است و با توجه به کاهش بسیار محسوس دبی، کیفیت آب نیز تحت تاثیر قرار گرفته است

که با تغییر دبی پارامترهاي کیفی آب، بیان نمودخانه گرگانرود در روند تاثیرپذیريدر بررسی تغییرات دبی رود) 1385(
هاي پر آبی و کم آبی، پارامترهاي کیفی آب د لذا در طول دورهگیررودخانه، غلظت مواد محلول در آب دستخوش تغییر قرار می

.شودباید به صورت جداگانه بررسی 
مواد محلول در آب از مشخصات عمده براي محاسبه قدارهاي موجود در آب و میوندرصد ترکیبات محلول، نوع و مقدار 

توان همبستگی باالیی وجود داشته باشد به راحتی میTDSو ECاگر بین . شودها و تعیین کیفیت آب محسوب میشاخص
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین . ها کم کردبدست آورد تا بتوان از زمان و هزینه آزمایشگاهECرا از طریق TDSمقدار 
توسط نرم هاي آماري آب و کم آب با استفاده از آزمونو شوري آب رودخانه تجن در فصول پرکل مواد محلول در آبمقدار 
.باشدمیSPSSافزار 

هامواد و روش
.آیددریاي خزر به شمار میمهم حوضه آبریزهايبخش، ازکیلومترمربع4187حوضه آبریز رودخانه تجن با وسعت حدود 
.)سنگ لت- قبله کوه-هاي پرکوهکوه(گیرد سرچشمه می) هاي البرزرشته کوه(رودخانه تجن از ارتفاعات جنوبی شهر ساري 

هاي شمالی ارتفاعات البرز، از شمال به دریاي خزر، از غرب به حوزه آبریز تاالر و از شرق به حوزه این حوزه از جنوب به دامنه
اي در شمال و کوهستانی در جنوب ها، حوزه آبریز تجن به دو قسمت جلگهاز نظر ناهمواري. شودبریز نکارود محدود میآ
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. باشدمتر و حداقل ارتفاع آن صفر می3700است که حداکثر ارتفاع 1267این حوزه داراي ارتفاع متوسط . تقسیم شده است
هاي رودخانه رود، رود الجیم و زارم رود برخی از سرشاخهشیرین.گردیده استدرجه برآورد 14شیب متوسط این حوزه معادل 

تا جنوب ساري در )) لوست((رودخانه را داشته و از محله -این رودخانه در نواحی کوهستانی ریخت شناسی دره. باشندتجن می
، در محل ریختن آن به دریا )80-48(ساله32ر یک دوره آماري متوسط آبدهی این رودخانه د. داردطولکیلومتر 30حدود 

.)1391فریادي و همکاران، (باشدمترمکعب بر ثانیه می6/14، )ایستگاه کردخیل(

موقعیت حوضه آبریز تجن در استان مازندران):1(شکل 

به براساس دبی تنگه و کردخیل سلیمانهاي هیدرومتريدر ایستگاه1375-85هاي زمانی آوري شده در بازههاي جمعداده
. رسم شدکل مواد محلول در آبیکی و مقادیر الکترآب و کم آب تقسیم شده و نمودار پراکنش بین هدایت دو دسته فصول پر

مترمکعب در ثانیه و کمترین و بیشترین دبی در ایستگاه 119/20و 395/0تنگه کمترین و بیشترین دبی در ایستگاه سلیمان
مک .شدسپس بهترین خط توسط الگوي رگرسیونی خطی برازش داده. ترمکعب در ثانیه بودم412/489و 13/0کردخیل 

توان از آن در بررسی تاثیر یک متغیر در تحقیقات خود اثبات کرد که روش رگرسیونی روشی است که می) 2005(براید 
اي توان معادلهب است که با این روش مینیز موید این مطل) 1995(سلو هاي هانتالش. مستقل بر متغیر وابسته استفاده شود

. ها برازش و از روي مقادیر ضریب تعیین، صحت آن را تایید کردرا بر داده
افزار نرماین .شدبحث درباره تناسب الگوي خطی برازش داده شده SPSS 20افزار با استفاده از نتایج خروجی نرم

ها تا زمانی که اختالف دو مرحله انتهایی کمتر از وع مربعات باقیماندهمحاسبات خود را بطور پیش فرض به روش حداقل مجم
بعد از بدست آوردن روابط رگرسیونی، متغیر مستقل را در معادله قرار داده و به ازاي هر . دهدنشده است ادامه می1×8-10

روابط رگرسیونی در برآورد مقادیر براي بررسی صحت و توانایی . برآورد خواهد شدTDSمقدار هدایت الکتریکی، یک مقدار 
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توزیع ،اساس این آزمون. گیرداي بین مقادیر برآوردي و مقادیر حقیقی کل مواد محلول در آب صورت میمقایسه،قابل اعتماد
بدین .ها و مجموع جبري مقادیر منفی برابر باشدها حول صفر است به صورتی که مجموع مقادیر مثبت ماندهیکنواخت مانده

درصد باشد خط برازش شده مناسب بوده است 5داري کمتر از ورت که اگر در آنالیز واریانس رگرسیون مربوطه سطح معنیص
).2002هلسل و هیرش، (

و بحثنتایج

هايدر شکلبه ترتیبآبپرآب و کمتنگه در فصول مربوط به ایستگاه هیدرومتري سلیمانECو TDSنمودار پراکنش 
و خط برازش داده شده ها وجود دارددهد که همبستگی مناسبی بین دادهنتایج نشان می.ان داده شده استنش)3(و )2(

.ضریب تعیین باالیی دارد

آب رودخانه تجن در فصول کم آبECو TDSنمودار پراکنش و برازش الگوي رگرسیونی خطی بین ): 2(شکل 
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آب رودخانه تجن در فصول پر آبECو TDSیونی خطی بین نمودار پراکنش و برازش الگوي رگرس): 3(شکل 

ایستگاه آب رودخانه تجن درECو TDSنتایج حاصل از آنالیز واریانس، ضرایب همبستگی و ضریب تعیین پراکنش 
داري که با توجه به میزان احتمال در سطح معنی.آمده است)1(تنگه در فصول کم آب و پر آب در جدول هیدرومتري سلیمان

.توان نتیجه گرفت خط برازش داده شده مناسب استدرصد است می5کمتر از 

و پر آبآبکمدر فصول تنگه ایستگاه سلیمانECو TDSرگرسیونو آنالیز واریانسرگرسیوننتایج آزمون): 1(جدول 
ضریب همبستگی الگوفصل

رگرسیون
ضریب تعیین ضریب تعیین

تعدیل شده
انحراف معیار 

برآورد
احتمال در سطح معنی داري 

)sig(درصد05/0
974/095/0948/0336/1600/0خطیکم آب
995/0989/0989/097/1000/0خطیپر آب

دار بودن آزمون بوده است که این مقدار نشان دهنده معنی00/0برابر سدر آزمون تجزیه واریانSigمقدار )1(در جدول 
دار بعد از اطمینان از معنی. و هدایت الکتریکی استمقدار کل مواد محلول در آبازش الگوي خطی بین رگرسیون و درستی بر

به آزمون ضرایب معادله )2(در جدول .بودن رگرسیون خطی بایستی اجزاء رگرسیونی را به صورت مجزا مورد آزمون قرار داد
را براي فصول TDS=0.656EC-4.629توان معادله ی برنامه میبا استفاده از نتایج خروج.رگرسیون خطی پرداخته شده است

براي فصول پر آب و کم آب، سطح معنی داري . را براي فصول پر آب بدست آوردTDS=0.635EC+8.736کم آب و رابطه 
وم اعمال بوده که مبین لز00/0داري عرض از مبدا بیشتر از و سطح معنی00/0شیب خط رگرسیون در نمودار پراکنش برابر 

بنابراین معادالت را به صورت رابطه . مولفه شیب در رابطه رگرسیونی و عدم اعمال عرض از مبدا در آن رابطه است
TDS=0.656EC آب و کمبراي فصولTDS=0.635EC آب تبدیل خواهد شدپربراي فصول.

در فصول کم آبتنگهانایستگاه سلیمECو TDSنتایج آزمون ضرایب معادله رگرسیون خطی ): 2(جدول 
احتمال در سطح معنی داري آماره ضریب خطاي ضرایب فصل
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درصدt05/0آزمون بتااستانداردمعادله

کم آب
TDS656/027/0974/0173/2400/0

793/0-256/0-454/17-629/4مقدار ثابت رابطه رگرسیونی

پر آب
TDS635/0014/0995/0877/4400/0

736/8262/9943/0356/0ر ثابت رابطه رگرسیونیمقدا

. شودبرآورد میTDSیک مقدار ECسپس مقادیر مختلف هدایت الکتریکی را در آن قرار داده و به ازاي هر مقدار 
اچیز و نبا توجه به میانگین خطاي بسیار . شناسنداختالف در مقادیر برآورد شده و حقیقی را به عنوان باقیمانده یا خطا می

با TDSتوان با قاطعیت درباره دقت بسیار باالي روابط رگرسیونی بدست آمده در برآورد ، می)000/1(احتمال بسیار قوي 
ها صفر است بنابراین رابطه رگرسیونی در برآورد با توجه به آنکه میانگین مقادیر باقیمانده.اظهار نظر نمودECاستفاده از 

.بوده استپارامتر مورد نظر مناسب 

باقیماندهنتایج آزمون رگرسیون و آنالیز واریانس رگرسیون ): 3(جدول 
انحراف معیارحداکثر باقیماندهحداقل باقیماندههامیانگین باقیماندهدرجه آزاديفصل

47/78/10- 3200/095/57کم آب
8/785/6-2300/09/29پر آب

)4(هايدر شکلبه ترتیب ستگاه هیدرومتري کردخیل در فصول کم آب و پر آب مربوط به ایECو TDSنمودار پراکنش 
ها وجود دارد و توان گفت که همبستگی مناسبی بین دادهبا توجه به ضرایب تعیین بدست آمده می.نشان داده شده است)5(و 

.خط برازش داده شده بیانگر روند و رابطه بین پارامترهاست

آب رودخانه تجن در ایستگاه کردخیل در فصول کم آبECو TDSراکنش و برازش الگوي رگرسیونی خطی بین نمودار پ): 4(شکل 
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آب رودخانه تجن در ایستگاه کردخیل در فصول پر آبECو TDSنمودار پراکنش و برازش الگوي رگرسیونی خطی بین ): 5(شکل 

آب رودخانه تجن در ایستگاه ECوTDSتعیین پراکنش نتایج حاصل از آنالیز واریانس، ضرایب همبستگی و ضریب 
داري که با توجه به میزان احتمال در سطح معنی.آمده است)4(هیدرومتري کردخیل در فصول کم آب و پر آب در جدول 

.توان نتیجه گرفت خط برازش داده شده مناسب استدرصد است می5کمتر از 

و پر آبایستگاه کردخیل در فصول کم آبECو TDSلیز واریانس رگرسیون نتایج آزمون رگرسیون و آنا): 4(جدول 
ضریب همبستگی الگوفصل

رگرسیون
ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

انحراف معیار 
برآورد

احتمال در سطح معنی داري 
)sig(درصد05/0

999/0998/0998/073/1200/0خطیکم آب
00/100/100/153/300/0خطیپر آب

دار بودن بوده است که این مقدار نشان دهنده معنی00/0برابر سدر آزمون تجزیه واریانSigمقدار نیز )4(در جدول 
. استدر ایستگاه کردخیلو هدایت الکتریکیمقدار کل مواد محلول در آبآزمون رگرسیون و درستی برازش الگوي خطی بین 

در جدول . رگرسیون خطی بایستی اجزاء رگرسیونی را به صورت مجزا مورد آزمون قرار داددار بودنبعد از اطمینان از معنی
توان معادله با استفاده از نتایج خروجی برنامه می. به آزمون ضرایب معادله رگرسیون خطی پرداخته شده است)5(

TDS=0.649EC+3.117 را براي فصول کم آب و رابطهTDS=0.652EC+0.785براي . ول پر آب بدست آوردرا براي فص
داري عرض از مبدا و سطح معنی00/0فصول پر آب و کم آب، سطح معنی داري شیب خط رگرسیون در نمودار پراکنش برابر 

. بوده که مبین لزوم اعمال مولفه شیب در رابطه رگرسیونی و عدم اعمال عرض از مبدا در آن رابطه است00/0بیشتر از 
در ایستگاه آب پربراي فصول TDS=0.652ECآب و کمبراي فصول TDS=0.649ECبه صورت رابطه بنابراین معادالت را

.تبدیل خواهد شدکردخیل 
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ایستگاه کردخیل در فصول کم آبECو TDSنتایج آزمون ضرایب معادله رگرسیون خطی ): 4(جدول 
ضرایب فصل

معادله
خطاي 
استاندارد

ضریب 
بتا

آماره 
tآزمون 

در سطح معنی احتمال
درصد05/0داري 

کم آب
TDS649/0003/0999/0185/19000/0

117/3851/2093/1278/0مقدار ثابت رابطه رگرسیونی

پر آب
TDS652/0003/000/1443/23400/0

785/0547/1508/0617/0مقدار ثابت رابطه رگرسیونی

اختالف . شودبرآورد میTDSیک مقدار ECآن قرار داده و به ازاي هر مقدار سپس مقادیر مختلف هدایت الکتریکی را در
اچیز و احتمال با توجه به میانگین خطاي بسیار ن. شناسنددر مقادیر برآورد شده و حقیقی را به عنوان باقیمانده یا خطا می

با استفاده از TDSونی بدست آمده در برآورد توان با قاطعیت درباره دقت بسیار باالي روابط رگرسی، می)000/1(بسیار قوي 
ECها صفر است بنابراین رابطه رگرسیونی در برآورد پارامتر مورد با توجه به آنکه میانگین مقادیر باقیمانده.اظهار نظر نمود

.نظر مناسب بوده است
باقیماندهنتایج آزمون رگرسیون و آنالیز واریانس رگرسیون ): 3(جدول 

انحراف معیارحداکثر باقیماندهحداقل باقیماندههامیانگین باقیماندهاديدرجه آزفصل
96/362/8- 8000/024/50کم آب
77/326/2-2400/022/4پر آب

و پیشنهاداتگیرينتیجه
ها، از ل دادهبه دبی رودخانه وابسته هستند لذا برآورد یک رابطه رگرسیونی بین آنها براي کTDSوECبا توجه به آنکه 

نتایج . لذا در این تحقیق این روابط در دو فصل کم آب و پر آب به طور جداگانه تخمین زده شد. دقت کمتري برخوردار است
TDS=0.656EC-4.629رابطه ) سلیمان تنگه(نشان داد که در ایستگاه باالدست ها و محاسبات آماري رابطه حاصل از آزمون

رابطه ) کردخیل(دست براي فصول پر آب؛ و در ایستگاه پایینTDS=0.635EC+8.736براي فصول کم آب و رابطه 
TDS=0.6466EC+3.117 براي فصول کم آب و رابطهTDS=0.652EC+0.785این دو . براي فصول پر آب بدست آمد

با مقدار صفر مقایسه tمون هاي حاصل از هر یک، توسط آزرابطه توسط آزمون آنالیز واریانس رگرسیونی تایید شده و باقیمانده
این امر بیان کننده درستی . نتایج این آزمون اثبات کرد که باقیمانده حاصل از روابط میانگینی برابر صفر داشتند. شدند

.در آب رودخانه تجن استTDSو ECمعادالت فوق براي برقراري ارتباط بین 
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