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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

هاي هیدروشیمیایی و  کیفیت آب رودخانه دوغ با استفاده از روش بررسی

  هاي کشاورزي شاخص
  3، مصطفی سید2علی حشمت پور ،2، نادر جندقی2، مجتبی قره محمودلو1رضا عباسی مقدمحمید            

  دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري دانشگاه گنبدکاووس - 1                

  ، گروه مرتع و آبخیزداريدانشکده منابع طبیعی و کشاورزي ،استادیار دانشگاه گنبدکاووس - 2                  

  کارشناس اداره آب و فاضالب شهر گنبد - 3                  

  

  چکیده

ازمیانگین اطالعات  هاي کشاورزي هاي هیدروشیمیایی و شاخص آب رودخانه دوغ با استفاده از روشبررسی کیفیت  منظور  به

خوجه استفاده  هیدرومتري اجن قره مربوط به ایستگاه 1396- 1397 زمستانپاییز و  فصل دو یک دوره آماري ده ماهه در

 باشد. نتایج حاصل از رودخانه واکنش آب و سنگ میمطالعات هیدروشیمی، عامل اصلی تغییر شیمی آب براساس  است. شده

کیفیت  باشد. کربنات کلسیک می ماهه بی غالب آب رودخانه دوغ در این دوره دهو رخساره  تیپنشان داد که   AqQaنرم افزار

براساس میزان  درحالیکه .باشد می متوسط درحد )Salinity(شوري  خطر براساس میزان يزدر بخش کشاور آب این رودخانه

   .باشد میبراي آبیاري  ، داراي کیفیت خوب و مناسب)Wilcox diagram(ویلکوکسو دیاگرام ) Na%( سدیمدرصد 

  

  ودخانه دوغر،  هاي کشاورزي شاخص هیدروشیمی،کیفیت آب،  هاي کلیدي: واژه
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 مقدمه -1

براي شرب و همچنین انتخاب الگوي کشت بررسی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب 

مناسب و سازگار با کیفیت آب می باشد. از این رو ضرورت مطالعه ي ویژگی هاي کیفی آب در برنامه هاي مدیریت منابع آب 

تاکنون مطالعات فراوانی بر روي کیفیت شیمیایی آبهاي  .)1394به شدت مورد توجه قرار گرفته است.(خاندوزي و همکاران، 

  شده است. اشارهزیر به برخی از آنها در است که   بندي آنها براي مصارف مختلف انجام شده ی خصوصا رودخانه و طبقهسطح

با استفاده از  هاي منتهی به خلیج گرگان پرداختند و به بررسی ژئوشیمی آب رودخانه تحقیقی) در 1392( ،بشري و همکاران

کیفیت آب  SARکس و کمیت سپس براساس نمودار ویلکو مشخص نمودند و آبو رخساره هاي استیف و پایپر تیپ  دیاگرام

 در قاین رودخانه آب کیفیت) 1396( شهیدي و پور خادم .ها را به منظور مصارف کشاورزي مورد ارزیابی قرار دادند رودخانه

 دو در Aquachem افزار نرم وCWQI  روش از استفاده با آبزیان و احشام شرب، کشاورزي، مصارف نظر از را جنوبی خراسان

کیفیت و کمیت آب پژوهشی در ) 1395قاسمی دهنوي و همکاران ( .دادند قرار مطالعه موردفرخی  و علیا خونیک ایستگاه

زمان به  . بدین منظور آب رودخانه ازنا در ایستگاه هیدرومتري چمارزیابی کردندبا استفاده از آنالیز آماري  رودخانه ازنا لرستان

  . کردنداي پایپر، شولر، ویلکوکس و سري زمانی بررسی شک و مرطوب با استفاده از نمودارهدو دوره خ صورت

 کشاورزيسپس طبقه بندي آن براي مصرف در بخش و می رودخانه دوغ هیدروشیابتدا بررسی  پژوهش هدف اصلی این 

  باشد. می
  

  

   هاروش مواد و  -2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1

کیلومتر مربع در  2120، یکی از زیرحوضه هاي اصلی گرگان رود است که وسعت حدود آبریز رودخانه دوغ یا مادرسوحوضه 

 را ستانلگ و سمنان شمالی، خراسان استان از سه هایی بخش مشترك طور بهجنوب شرق دریاي خزر قرار دارد. این رودخانه 

 گیاهی، پوشش اقلیمی، شرایط نظر از زیادي هاي تفاوتواقع شده  بخشی از حوزه که در استان گلستان .نماید می زهکشی

دوغ در ایستگاه اجن قره رودخانه دبی متوسط  .دارده حوضهاي  قسمت دیگر با و ژئوموفولوژي، فیزیوگرافی شناسی، زمین

  .)1385، طرقیجهادي ، حسین زاده( باشدمتر مکعب بر ثانیه می 5/1ساله بالغ بر  10خوجه در طی یک دوره آماري

این شود.  ارد دریاچه سد گلستان میو، در دشت بین شهرهاي کالله و گنبد پس از خارج شدن از حوزه مورد نظر این رودخانه

استان را دارد.  اراضی ازهکتار  5600 حدودهاي این منطقه از استان گلستان نقش مهمی در آبرسانی  سد عالوه بر مهار سیل

   باالیی برخوردار می باشد. اهمیت نیز از به لحاظ کشاوزي رودخانه مادرسو بدر نتیجه بررسی کیفیت آ

  

  روش کار -2-2

از اطالعات یک  دهند، می قرار تأثیر تحت را نکیفیت آ که فرآیندهایی تشخیص و رودخانه دوغ کیفی آب بررسی منظور به

 رودخانه دوغ، نمونه آب از 10 تعداداستفاده شد. بدین منظور  1396 -1397زمستان  پاییز ودوره آماري ده ماهه در دو فصل 

پارامترهاي از  . در این تحقیق تعداد زیاديشد برداشت قبل از تغذیه چاههاي فلمن در ایستگاه هیدرومتري اجن خوجه و

پارامترهاي کیفی آب  1جدولگیري شد.  اندازهآب و فاضالب شهر گنبدکاووس  در آزمایشگاهآب رودخانه دوغ  شیمیاییفیزیکو 

و همچنین محاسبه برخی  رودخانه دوغنتایج حاصل از آنالیز شیمیایی  لتحلیمنظور تفسیر و  بهدهد.  را نشان می رودخانه دوغ

شد.  استفاده AqQaهاي موثر بر کیفیت آب آبیاري و همچنین رسم برخی نمودارها  نظیر درو از نرم افزار  از پارامترها و اندیس
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

)، نسبت جذب ECهاي مختلف نظیر هدایت الکتریکی ( آبیاري از پارامترهاي شیمیایی و اندیس براي آب بندي طبقه منظور به

  نسبت منیزیم استفاده شد. )، درصد سدیم محلول و SAR( سدیم

  

  بحث و نتایج -3

تیپ غالب و  AqQaافزار: به منظور بررسی کیفیت هیدوشیمی آب رودخانه دوغ ابتدا با استفاده از نرم هیدوشیمی -3-1

). براین اساس درطول کل دوره آماري تیپ 1رخساره آب وتغییرات آن در طول دوره ده ماهه مورد بررسی قرارگرفت (جدول

غالب آب رودخانه دوغ باتوجه به موقعیت محدوده مورد مطالعه و وجود تشکیالت آهکی در قسمت هاي مختلف حوضه 

می باشد(شکل  Ca-HCO3ه به نمودار استیف تیپ غالب آب رودخانه دوغ در همه نمونه ها باشد. با توج بیکربنات کلسیک می

1-a(. تعیین رخساره هیدروشیمیایی آب  باشد که در تفسیر هیدروشیمیایی و نمودار دروو، نمودار تکمیل شده نمودار پایپر می

-Ca-Mg-HCO3،Caنقش مهمی را ایفا می کند. براساس قسمت مربع شکل نمودار دروو رخساره آب رودخانه دوغ شامل 

Mg-HCO3-Cl،Ca-Mg-HCO3 1باشد(شکل ودار به صورت ممتد میروند تغییرات دراین  نم باشد. می-b(.  

)، از نمودار TDSارتباط بین دبی عبوري و غلظت مواد محلول در آب (به منظور بررسی  :TDSرابطه دبی و -3-2

بر این اساس بین این دو متغیرهیدرولوژیکی و هیدروشیمیایی رابطه نمائی زیر  .)2(شکلهمبستگی بین آنها استفاده شده است

  برقرار است. R2 (61/0همبستگی( با مربع

TDS=480.54QW
0.18  

TDSگرم بر لیتر) : کل مواد جامد محلول (میلی ،Qw(متر مکعب بر ثانیه) دبی آب :  

  

  هاي آب رودخانه دوغ ویژگی هاي کیفی نمونه :1جدول        

 واریانس انحراف معیار  میانگین بیشینه کمینه پارامتر

Na+ (mg/l) 00/40  00/48 50/42 75/0 61/5  

K+(mg/l) 00/1 30/1 14/1 03/0  01/0 

Ca2+(mg/l) 40/86 60/97 52/91 98/0 56/9 

Mg2+(mg/l) 00/24 92/25  96/24 25/0 61/0 

SO4
+

 (mg/l) 15/0 23/0 19/0 01/0 00/0 

HCO3(mg/l) 00/288 00/312 30/299 81/2 12/79 

Cl- (mg/l) 00/53 00/64 30/57 02/1 46/10 

P+(mg/l) 15/0  23/0  19/0 01/0 00/0 

TDS(mg/l) 00/484 00/512 20/498 18/3 29/101 

EC (μmhos/cm) 00/834 00/882 70/858 61/5 90/314 

PH 70/7 85/7 75/7 02/0 00/0 

NO3(mg/l) 24/20 27/27 45/24 63/0 99/3 

T(Co) 00/19 00/23 40/13 54/1 60/23 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
  رودخانه دوغ )b( نمودار دروو ) وa(نمودار استیف  :1شکل

  

  
  محلول: نمودار همبستگی بین دبی وکل مواد جامد 2شکل 

  

گیري یکی از متغیرها، متغیر  توان با اندازه باتوجه به مربع همبستگی نسبتا متوسطی که بین این دو پارامتروجود دارد نمی

  باشد.  دیگري را بر حسب آن محاسبه نمود. بنابراین رابطه حاصله یک رابطه قابل اعتمادي نمی

 

هاي  پارامترهاي تشخیص کیفیت آب کشاورزي است. نمککی ازمهمترین ی :(TDS)محلول جامد غلظت کل مواد-3-3

محلول  هاي نمکدر آب با شوري خاك در ارتباط هستند و براین اساس رشد گیاه عملکرد وکیفیت محصوالت ازکل  محلول

رابطه مستقیم دارد. متوسط غلظت کل مواد جامد محلول درآب درروخانه دوغ  )EC(با هدایت الکتریکی پذیرد و می درآب اثر

باشد و امکان آسیب دیدگی گیاهان حساس  متوسط می گرم بر لیتر است. که بیانگر این است خطرشوري درحد میلی 2/498

 در نظر گرفته شود. کشاورزي باید تمهیداتی مانند به شوري وجود دارد و براي استفاده بلند مدت از این آب براي

 استفاده آبیاري مصارف براي بودن آب مناسب ارزیابی براي اي گسترده طور به سدیم : درصد)%Na( سدیم درصد-3-4

 محاسبه لیتر بر واالن اکی برحسب میلی یونی هاي غلظت همه آن در که گردد می محاسبه فرمول زیر از استفاده با و شود می

 شوند. می
 

   


 

  2 2

( Na K )
%Na 100

(Ca Mg Na K )   
است که  آن و بیانگر )3(جدولگیرد قرار می خوب درصد است که درکالس 45/28متوسط مقدار درصد سدیم رودخانه دوغ 

  آب رودخانه مناسب براي آبیاري می باشد.

  مقادیر درصد سدیم آب رودخانه دوغ : 3جدول

  درصدسدیم  مناسب بودن براي آبیاري  رودخانهشماره نمونه 

  >20  عالی  -
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Wilcox diagram(ویلکوکس  دیاگرام-3-5

دســته  4کـه در کــل کیفیــت آب جهــت کــشاورزي در بـوده  EC نماینـده C و SAR نماینده  Sدر شـاخص ویلکوکس،

دیاگرام ویلکوکس در ها  تمامی نمونه .باشد میمتوسط و بد  ،خـوب، شـود کـه شـامل کـالس خیلـی خـوب بنـدي مـی طبقـه

دوغ براي کیفیت مناسب آب رودخانه  و بیانگر قلیائیتقرار گرفتند که نشان دهنده خطر کم ناشی از  C3S1در کالس 

دهد، که مستلزم استفاده  ین آب خطر شوري خاك را افزایش میکشاورزي است. البته باید توجه داشت استفاده دراز مدت از ا

  باشد. هاي مقابله باشوري می از روش

  

  گیري نتیجه -4

ویلکوکس، دروو، و استیف ترسیم نمودارهاي  و هاي کیفی آب رودخانه دوغ، هاي بدست آمده از تحلیل با استفاده از داده

کس، که جهت بررسی آب از نظر کشاورزي است، حلیل قرار گرفت. طبق نمودار ویلکاوضعیت کیفی آب منطقه مورد تجزیه وت

) قرار گرفتندکه بیانگر مناسب بودن آب رودخانه متوسط( C3S1درصد نمونه هاي آب رودخانه دوغ درمحدوده کالس  100

   دوغ براي آبیاري می باشد.

  

  

R1,R2,R3,R4,R5, 
R6,R7,R8,R9,R10 

  40- 20  خوب

  60- 40  مجاز  -

  80- 60  مشکوك  -

  >80  نامناسب  -

Rxنمونه آب :  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  : رده بندي آب رودخانه دوغ بر اساس دیاگرام ویلکوکس 3شکل                                       

  

آنیون هاي  جهت بررسی نوع و منشأ آب رودخانه دوغ از نمودار دروو استفاده شد که اساس آن درصد مقادیر کاتیون ها و

کربناته است. با ترسیم نمودار  می دهد گونه آب از نوع کربناته و بی ي آب است. همانطور که مسیر تکاملی نمودار نشان عمده

Ca-HCOاستیف  تیپ آب رودخانه دوغ 
3

تعیین گردید که مربوط به آب هاي شیرین می باشد. براساس مقادیرمحاسبه شده  

با توجه به  یک می باشد.رخساره آب رودخانه دوغ در این دوره ده ماهه بیکربنات کلس AqQaتوسط کد کامپیوتري نرم افزار 

که بیانگر  % درصد دیگر در کالس شوري مجاز قرار گرفتند50درصد نمونه ها در کالس شوري متوسط و TDS %50میزان 

% نمونه ها 100. در تقسیم بندي آب براساس درصد سدیم امکان آسیب دیدگی گیاهانی که حساس به شوري اند وجود دارد

  نشان از کیفیت خوب آب رود خانه دوغ براي مصرف کشاورزي است.در کالس خوب قرار گرفتند که 

  

  منابع:-5

خاندوزي، فهمیمه، زمانی، عباسعلی، دادبان شهامت، یوسف، بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی و بهداشتی آب زیر زمینی  -1

   .1394شهرستان رامیان استان گلستان، 

  بشري، لیال، محمودي قرایی، محمد حسین، موسوس حرمی، رضا، علیزاده کتک الهیجانی، علیرضا، هیدروشیمی و بررسی  -2

  .1392کیفی آب رودخانه هاي منتهی به خلیج گرگان، 

و نرم افزار  CWQI، ارزیابی کیفی آب هاي سطحی با استفاده از روش 1396خادم پور، فهیمه، شهیدي، علی،  -3

Aquachem  ،(مطالعه موردي، رودخانه قاین، خراسان جنوبی)، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، دوره سوم، شماره سوم

  .186تا  180

 ، ارزیابی1395بهروز،  زینب، ابراهیمی، نژاد، احمد سیده حدیث، حسینی، رامین، ساریخانی، دهنوي، آرتمیس، قاسمی -4

 ،2 جلد آب، مهندسی و زیست محیط لرستان، مجله ازنا رودخانه در آماري آنالیز از با استفاده سطحی آبهاي کمی و کیفی

   .321تا  306 ،4 شماره

تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیک سیالب هاي کاتاستروفیک رودخانه ، 1385، مهناز جهادي طرقی، حسین زاده ،سیدرضا. 5

  .115تا  89صفحه، 7 شماره، 4 دوره ،يا جغرافیا و توسعه ناحیه)، مجله مادرسو (جنگل گلستان

 

  
Assessment of Doogh River Water Quality Using Hydrochemical 

Methods and Agricultural Indices 
  

Abstract:  
To investigate the water quality of the Doogh River using hydrochemical methods and 
agricultural indicers, a period of ten months data related to the hydrometric station of Ajan 
Qarah Khvajeh in 2017 was used. Based on hydrochemical study, rock and water interaction 
was the main reason for altering chemistry of river. Results of AqQa software showed that 
calcium bicarbonate was dominate type within this this period. Water quality for irrigation 
based on salinity hazard was medium. While, based on sodium percentage and Wilcox 
diagram, it has good quality and suitable for irrigation. 
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