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  دهيچک

 شود.می محسوب جهان سراسر در فراگیر مشکل یک عنوان به ،بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، آالینده منابع توسط سطحی هایآب آلودگی
 بهبود جهت گام تریناساسی عنوان به آب كیفیت مدیریت مناسب الگوی ارایه ،مذكور آالینده منابع منفی آثار كاهش جهت ،بنابراین
 و بوده كشور یرودها نیترآلوده از یکی عنوان هب درودیسف كه این به توجه با ،تحقیق این در است. آب منابع هایسیستم كیفی وضعیت
 شرو مبنای بر رودخانه این آب كیفی مدیریت جهت مناسب چارچوبی ارایه به اقدام باشد،می محدود هضحو نیا در شده انجام مطالعات
 سد خروجی از رودخانه طول در ستگاهیا 13 از آمده دست به اطالعات ،منظور این برای است. دهش (CCA) كانونیک همبستگی تحلیل

 خشک و ماه(اسفند) تر دوره دو در ییایمیش و یکیزیف آالینده یپارامترها نیب ارتباط نییتع جهت دریا، به آن اتصال محل تا سفیدرود
 و یکیزیف یپارامترها نیب یقو ارتباط از یحاك ،یكل حالت در قیتحق نیا جینتا .است هگرفت قرار استفاده مورد CCA توسط ماه( شهریور)
 دو هر در مذكور ندهیآال یپارامترها زا دسته دو هر منشای كه نمود استنباط توانیم نیبنابرا .است تر و خشک دوره دو هر در ییایمیش

 بیشتر زیآبر حوضه کی در ییایمیش ندهیآال یپارامترها منشای كه نکته نیا به توجه با باشد. کسانی تواندیم رودخانه آبیكم و پرآبی حالت
 مشابه CCA جینتا به توجه با زین یکیزیف ندهیآال یپارامترها منشای كه گرفت جهینت توانیم باشد،یم ساختانسان ندهیآال منابع از یناش

 تواندیم ساختانسان ندهیآال منابع كاهش در یسع ،قیتحق نیا از آمده دستبه جینتا یمبنا بر ،بنابراین است. ییایمیش هندیآال یپارامترها
 باشد. كشور مهم رودخانه نیا یفیك بهبود و شیپا در مهم یگام
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 سرآغاز
 

 مانند یانقطه منابع شامل یسطح یهاآب آالینده منابع
 منابع و یصنعت و یشهر یهاپساب ،یكشاورز یهاكشزه

 تیاهم به توجه با باشند.یم یكشاورز یهاآبزه مانند گسترده
 و انسان سالمت بر توانندیم آن یآلودگ كه آثاری و آب

 تیاهم از آب تیفیك شیپا باشد، داشته یعیطب ستمیاكوس
 از یکی .(1386 همکاران، و ی)نور است برخوردار ییسزاهب

 و صیتشخ آب منابع هایسیستم تیفیك شیپا در مهم لیمسا
 بین رابطه و ییایمیش و یکیزیف آالینده یهاپارامتر کیتفک
 یپارامترها كه باشدیم مهم سبب آن از ،امر نیا هاست.آن

 هضحو میاقل و عتیطب از یناش معمول طور به یکیزیف آالینده
 آالینده نابعم از ییایمیش آالینده یپارامترها ،اما باشد.می

 این نیب یهمبستگ اگر ،نیاربناب .گیرندمی منشای ساختانسان
 گریکدی مانند توانندیم باشد، ادیز آالینده یپارامترها از دسته دو
 با ارتباطات نیا افتنی ،یطرف از شوند. ناشی یکسانی منبع از و

 یهانهیهز ،شیمیایی تفکیک روش مانند یشگاهیآزما یهاروش
 ها،نهیهز كاهش یبرا هانهیگز از یکی دارد. بردر ینیسنگ

 CCA((1)( كانونیک همبستگی تحلیل آماری روش از استفاده
 در .است ییایمیش و یکیزیف آالینده یپارامترها نیب ارتباط افتنی
 كشور شمال در واقع درودیسف رودخانه آبریز هضحو ،پژوهش نیا

 طول كیلومتر 670 با درودیسف است. گرفته قرار یبررس مورد
 كشور شمال زیآبر هضحو نیترگسترده و رانیا بلند رود نیدوم
 شکلت لیمنج در اوزنقزل و شاهرود رود دو بیترك از كه است
 دریای به نهایت در النیگ استان عرض پیمودن با و است دهش

 هزار کی شامل سفیدرود، رودخانه به ساالنه هیتخل ریزد.می خزر
 انواع تن 300 ترات،ین تن 1840 ،یخانگ و یصنعت باپس تن
 نیترآلوده ءجز را رودخانه نیا ،هاندهیآال ریسا و هاكشآفت

 5 از شیب ییتنها به ،كهطوری به است. كرده كشور یهارودخانه
 در یكشاورز و ییایمیش سموم از شده هیتخل یآلودگ بار از درصد
 از یونیكلکس و است داده اختصاص خود به را كشور شمال
 وارد خزر یایدر به و برده همراه به خود ریمس در را هایآلودگ

 قصد ،پژوهش این در .(1390 همکاران، و )رسولی نمایدیم
 آالینده پارامترهای بین ارتباط ابتدا ،CCA از استفاده با تا داریم

 جداگانه صورت به را خشک و تر دوره دو در شیمیایی و فیزیکی
 نماییم. مقایسه یکدیگر با را اصلح نتایج سپس و كرده بررسی
 آب حجم كاهش یا و افزایش كه است سوال این به پاسخ ،هدف

 ارتباط در ثیریأت چه خشک و تر هایدوره در ترتیب به جاری
 آن تبع به و شیمیایی و فیزیکی آالینده پارامترهای بین موجود
 رودخانه آبریز حوضه برای مناسب كیفی مدیریت سیستم انتخاب

  داشت. خواهد درودسفی
CCA، ارتباط كه بوده چندمتغیره یآمار پیشرفته یهاروش از 

 قرار یبررس مورد را گریکدی به هاآن یوابستگ و رهایمتغ نیب
 یاجتماع مطالعات یبرا نگیهاتل لهیوس به ،روش این .دهدمی

 گرفت قرار استفاده مورد یکیزیژئوف زیآنال یبرا و افتی توسعه
(Hotelling, 1936). مطالعات در ،روش نیا از استفاده نیشتریب 

 .است بوده یشناسانوسیاق و یرولوژئومت ویژهبه یکیزیژئوف
 از را کایامر در هوا یدما CCA روش با زندورفریپر و بارنت
 نمودند ینیبشیپ ایدر فشار سطح و انوسیاق سطح یدما

)1987 Preisendorfer, & Barnett(. و استاتروپولوس 
 از دسته دو نیب رابطه برآورد یبرا روش نیا از ،رانهمکا

 کی در هواشناسی اطالعات و هوا یآلودگ به مربوط اطالعات
 .نمودند استفاده آتن شهر در واقع هوا یآلودگ كنترل ستگاهیا

 هوا رطوبت و كل یآلودگ نیب یاصل ارتباط مذكور تحقیق نتایج
 (Statheropoulos داد نتیجه را باد نییپا سرعت با بیترك در

(et al., 1998. از ،همکاران و الرسن CCA رابطه زیآنال یبرا 
 در داک منطقه از شده برداشت یهالیپروف و امواج نیب

 و ااوارد .(Larsen et al., 1999) بردند بهره یشمال ینایكارول
 نوسانات برآورد جهت کیكانون یهمبستگ لیتحل از ،همکاران

 (Ouarda et نمودند استفاده كانادا در اقعو یاحوضه در لیس

(al., 2001. از ،گراماتو برادران CCA نیب ارتباط نییتع برای 
 مانند یطیمح یپارامترها و خودروها سوخت از یناش معلق ذرات
 ( ,Gramotnev & Gramotnevكردند استفاده کیتراف

 آالینده یپارامترها بین ارتباط ،همکاران و ینور .2007)
 از استفاده با را كارون رودخانه آبریز حوضه در یفیزیک و یشیمیای
CCA نمودند یبررس (Noori et al., 2010). و رسولی 

 كیفی مدیریت برای مناسبی الگوی CCA از استفاده با ،همکاران
 رودخانه منظور این برای نمودند. ارایه آب منابع هایسیستم
 گربیان نتایج و دش انتخاب مطالعاتی محدوده عنوان به سفیدرود
 بود شیمیایی و فیزیکی آالینده یپارامترها ساختانسان منشای
 نهیزم در نیز یمشابه مطالعات .(1390 همکاران، و )رسولی
 (Grahamتاس دهش گزارش دیگر مراجع توسط CCA از استفاده

et al., 1987; Bretherton et al., 1992; Barnston & 

(He, 1996; Shabbar & Barnston, 1996.  
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 هاروش و مواد

 و روش پژوهش لهامس اطالعات ،یمطالعات محدوده 

 مورد خزر یایدر و لیمنج نیب پژوهش نیا در ستگاهیا 13 تعداد
 خانهرود از یمهم بازه مذكور یهاایستگاه گرفتند. قرار مطالعه

 دهند.یم پوشش را هستند یفیك مشکالت یدارا كه درودیسف
 جهت منتخب یهاهستگایا و طالعهم مورد محدوده ،(1) شکل

 جهت دهد.یم نشان را یبررس نیا در یفیك لیتحل و هیتجز
 و فیزیکی پارامتر 6 تعداد سفیدرود رودخانه كیفی وضعیت بررسی

 سفیدرود سد محل از مختلف ایستگاه 13 در شیمیایی پارامتر 4
 تر دوره دو در خزر( دریای به ورود )محل رودخانه این پایاب تا
 شدند. بردارینمونه)شهریور(  خشک واسفند( )

 

 
 

 سفيدرود رودخانه مسير در شده بردارینمونه هایايستگاه موقعيت :(1) شکل

 
 اسیدیته و (EC) الکتریکی هدایت ،(T) حرارت درجه پارامترهای

 آزمایشگاه به انتقال از پس پارامترها سایر و محل در (pH) آب
 هدایت و اسیدیته شدند. گیریازهاند بعد( ساعت 24 )حداكثر
 آب حرارت درجه و Multimeter دستگاه توسط آب الکتریکی

 از هاینمونه نگهداری برای شدند. گیریاندازه دماسنج توسط
 و نگهداری جهت ،همچنین د.ش استفاده تمیز ایشیشه ظروف
 و تمیز سرد، مناسب، ایمحفظه از آزمایشگاه، به هانمونه انتقال

 تشخیص در اشتباه بروز از جلوگیری برای شد. استفاده تاریک
 قرار استفاده مورد مناسب هایبرچسب نیز بردارینمونه ظروف
 توسط (TDS) محلول جامدات كل نیز آزمایشگاه در گرفتند.
 نیترات ،(TSS) معلق جامدات كل ؛Multimeter دستگاه

)-

3NO(، تفسفااورتو )-3

4PO( آمونیاک و )3NH( توسط 
 نهایت در و DR2800 مدل Spectrophotometer دستگاه
 مدل Spectrophotometer دستگاه توسط (TURB) كدورت
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DR890 ریمقاد توانیم ،(1) جدول در شدند. گیریندازها 
 در كه را شیمیایی و فیزیکی یپارامترها شده یریگاندازه

 مقادیر ،همچنین نمود. مشاهده ،اندشده تبرداش اسفندماه
 است. شده آورده ،(2) جدول در شهریور ماه در شده گیریاندازه

 نیا در استفاده مورد یهاداده كه ییجاآن از ،است ذكر قابل
 یجا به هاآن نهایم ریمقاد از نبودند، نرمال عیتوز یدارا قیتحق
 .دش استفاده CCA توسط شتریب لیتحل یبرا نیانگیم

 

  در فيزيکی و شيميايی آالينده پارامترهای برای شده گيریاندازه مقادير (:1) جدول

 (1386 گيالن، ایمنطقه )آب اسفندماه
TURB T pH TSS TDS EC -3

4PO  NH3 -

3NO  

ايستگاه شماره  
NTU ˚C استاندارد mg/lit mg/lit mho/cm mg/lit mg/lit mg/lit 

13 11 42/8  2/3  1056 1546 08/0  07/0  87/4  ST-01 

21 4/10  41/8  32 1014 1450 29/0  0 98/3  ST-02 

21 12 45/8  8/26  1032 1440 29/0  012/0  98/3  ST-2.1 

23 8/11  5/8  9/29  1146 1435 32/0  02/0  75/5  ST-03 

24 1/16  66/8  3/32  368 365 18/0  0 31/5  ST-04 

66 3/15  5/8  2/126  840 945 22/0  06/0  86/4  ST-4.1 

41 6/14  5/8  5/80  694 824 19/0  04/0  98/3  ST-05 

45 7/15  46/8  1/137  760 878 15/0  06/0  54/3  ST-06 

62 2/18  21/8  3/200  712 1009 09/0  07/0  21/2  ST-07 

10 4/19  28/8  9/13  630 1008 08/0  02/0  77/1  ST-08 

43 9/16  32/8  3/68  2362 908 26/0  13/0  65/2  ST-09 

48 5/18  23/8  38 676 904 2/0  0 21/2  ST-10 

17 3/18  25/8  42 720 1001 44/0  0 21/2  ST-11 

 

 

  در فيزيکی و شيميايی آالينده ایپارامتره برای شده گيریاندازه مقادير :(2) جدول

 (1386 گيالن، ایمنطقه )آب ماه شهريور

 
 

 

 

TURB T pH TSS TDS EC -3

4PO  NH3 -

3NO
 

ايستگاه شماره  
NTU ˚C استاندارد mg/lit mg/lit mho/cm mg/lit mg/lit mg/lit 
23 1/25 13/8 6/52 840 1420 67/0 03/0 1/3 ST-01 
20 8/24 13/8 7/22 6/876 1415 93/0 06/0 65/2 ST-02 

16 9/24 09/8 8/23 822 1407 28/0 08/0 1/3 ST-2.1 
27 7/24 11/8 3/48 818 1413 38/0 04/0 1/3 ST-03 
24 6/24 01/8 2/68 832 1408 04/0 04/0 1/3 ST-04 
32 2/25 1/8 5/65 810 1392 17/0 02/0 1/3 ST-4.1 
45 8/26 09/8 3/60 814 1371 05/0 03/0 1/3 ST-05 
36 27 15/8 75 796 1370 44/0 05/0 1/3 ST-06 
28 4/29 94/7 5/61 776 1349 41/0 09/0 33/1 ST-07 
10 3/29 86/7 8/14 794 1340 22/0 01/0 33/1 ST-08 
40 4/30 01/8 5/15 786 1322 09/0 23/0 33/1 ST-09 
37 2/31 03/8 1/10 756 1326 18/0 01/0 88/0 ST-10 

31 3/31 13/8 3/17 764 1316 05/0 012/0 44/0 ST-11 
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 ککانوني یهمبستگ يلتحل  
 دسته دو به توانمی را متغیرها ،آماری مطالعات از بسیاری در

 )وابسته( پاسخ متغیرهای و )مستقل( كننده بینیپیش متغیرهای
 ،باشد واحد پاسخ متغیرهای تعداد ،كهصورتی در .نمود بندیطبقه
 ندمتغیرهچ خطی رگرسیون مانند هاییروش از توانمی راحتی به

 نمود. استفاده متغیرها دسته دو بین روابط تحلیل و تجزیه برای
 و است یکی از بیشتر پاسخ متغیرهای تعداد موارد از برخی در ،اما

 هاییروش از تواننمی هاآن بین روابط تحلیل و تجزیه برای
 ،مواردی چنین در نمود. استفاده چندمتغیره خطی رگرسیون مانند

CCA دو این بین ارتباط تواندمی مناسب ایگزینه عنوان به 
 دو به رسیدن هدف ،روش این در .نماید بررسی را هاداده از گروه
 تركیبی كه است V=bY و U=aX مانند استاندارد متغیر دسته
 ( & Gramotnevباشندمی اصلی متغیرهای از خطی

2007 Gramotnev,(. مقادیر ،روش این در a و b طوری 
 یکدیگر با را همبستگی بیشترین V و U كه شوندمی انتخاب
 از دسته مجموعه m آوردن دستبه تا روش این .باشند داشته

 تعداد مینیمم m كه كندمی پیدا ادامه كانونیک متغیرهای
 .(Noori et al., 2010) است بررسی مورد هایگروه متغیرهای

 قابل .است فیزیکی متغیرهای تعداد گربیان m ،پژوهش این در
 .دارد وجود ایساده خطی همبستگی V و U بین كه است ذكر
 هاآن واریانس  و كرده بعیتت نرمال توزیع از V و U واقع در

 بین همبستگی ماتریس باید b و a یافتن برای .است واحد
 ماتریس كه كنید فرض .دشو تشکیل Y و X متغیرهای
 متغیرهای بین (p+q)×(p+q) همبستگی

1
X تا p

X براساس 
 د:باش زیر
 

 
 

 گیهری انهدازه  متغیرهها  آن در كهه  اینمونهه  روی از ماتریس این
 q×q مهاتریس  یهک  ،مهاتریس  این از د.شومی محاسبه ،اندشده
-1 یعنی -1

B C A C را آن ویژه دارههمق و نمود محاسبه توانمی را  

 كرد: محاسبه زیر معادله حل با
(1) ( ) 0  -1 -1

B C A C I b 

 ویژه مقادیر ،حالت این در
1 2 3 rλ >λ >λ > >λ  مربهع  از عبهارت 

 باشهند. مهی  كانونیهک  متغیرههای  دسهته  بهین  همبسهتگی  مقادیر
 ویژه بردارهای

1
b تا 

r
b متغیرههای  ضرایب Y دسهته  بهرای  را 

 ضریب دهد.می دستبه كانونیک متغیرهای
iU كانونیهک  متغیر 

iمتغیرهای برای ام X، آیند.می دستبه زیر معادله توسط  
(2)  -1

i i
α A Cb 

 به توانمی CCA روش تئوری مورد در بیشتر اطالعات جهت
 ( ,.Graham et alنمود رجوع زمینه این در مربوطه جعمر

(1987. 
 

 هايافته
 آوردن دست به و تحقیق روش در شده ذكر مراحل انجام از پس

 را هاآن تکتک نیب یهمبستگ توانیم ،V و U هایمجموعه
 وابسته، یرهایمتغ تعداد معادل ،قیتحق نیا در نمود. محاسبه

 لیتشک کیكانون یهادسته ،ییایمیش ندهیآال یرهایمتغ یعنی
 جدول در خالصه طور به اسفند ماه رایب CCA جینتا د.شویم
 نمود توجه باید است. آمده ،(4) جدول در شهریور ماه برای و (3)

 فرض رد باالی احتمال گربیان ،P-VALUE كوچک مقدار كه
 یفیزیک آالینده پارامترهای دسته دو بودن ارتباطبی بر مبنی صفر

 نتایج به توجه با هستند(. ارتباط دارای )یعنی است شیمیایی و
 نتایج مبنای بر اسفند، ماه به مربوط (3) جدول در آمده دستبه

P-VALUE متغیر همبستگی ضریب تنها كه دریافت توانمی 
 در و است قبول قابل VALUE-P مقدار دارای اول كانونیک

 99 احتمال با نآ بودن اهمیتبی بر مبنی صفر فرض واقع
-Square آزمون است(. اهمیت دارای )یعنی شودمی رد درصد

Chi متغیرهای همبستگی ضرایب اهمیت عدم گربیان نیز 
 است. اول متغیركانونیک همبستگی ضریب مقدار جز به كانونیک
 P-VALUE گربیان نیز شهریور ماه در آمدهدست نتایج به

 بر مبنی صفر فرض رد و اول كانونیک متغیر برای مناسب
 نتایج باشد. همچنینمی درصد 98 احتمال با آن بودن اهمیتبی

 ضریب باالی اهمیت بر نیز شهریور ماه در Square-Chi آزمون
 كانونیک متغیرهای سایر به نسبت اول كانونیک متغیر همبستگی

 میان رابطه وجود اثبات برای كافی دالیل، دارد. بنابراین تاكید
 رهایهمتغی رایبهض به توجه با شیمیایی و یهفیزیک رهایهپارامت
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  اسفندماه در ککانوني همبستگی تحليل از حاصل نتايج :(3) جدول

كانونیک متغیرهای  
 

1 2 3 4 

كانونیک همبستگی  

 

69/0  91/0  77/0  30/0  

Chi-Square 

 
5/37  2/19  1/7  7/0  

آزادی درجه  20 12 6 2 

P-VALUE 010/0  083/0  312/0  271/0  

شیمیایی پارامترهای  

-

3NO  (mg/L) 217/0  494/0  067/2  347/0-  

NH3 (mg/L) 850/0-  645/0-  088/0  116/0-  
-3

4PO (mg/L) 352/0-  322/0-  073/0  964/0  

pH 315/0  296/1-  700/1-  230/0  

فیزیکی پارامترهای  

EC (ms/cm) 346/0-  223/1  723/0  109/0-  

TDS (mg/L) 813/0-  562/0-  021/0-  446/0  

TSS (mg/L) 467/0-  409/0-  370/0-  798/0-  

T (°C) 621/0-  135/1  426/0-  219/0  

TURB (NTU) 114/0  321/0  693/0  201/0-  

 

  شهريور در ککانوني  همبستگی تحليل از حاصل نتايج :(4) جدول

كانونی متغیرهای  
 

1 2 3 4 

كانونی همبستگی  

 

98/0  84/0  62/0  39/0  

Chi-Square 

 
1/35  1/13  5/4  2/1  

آزادی درجه  20 12 6 2 

P-VALUE 020/0  364/0  608/0  562/0  

 شیمیایی پارامترهای

-

3NO  (mg/L) 989/0  076/0  504/0  597/0-  

NH3 (mg/L) 020/0  067/0  199/0-  095/1-  
-3

4PO  (mg/L) 099/0-  049/1-  147/0-  168/0-  

pH 088/0  335/0  031/1-  474/0  

 فیزیکی پارامترهای

EC (ms/cm) 533/0-  696/2-  682/2-  669/3  

TDS (mg/L) 178/0-  176/1-  212/0-  822/1-  

TSS  (mg/L) 009/0  465/0-  665/0  031/0-  

T (°C)  695/1-  752/3-  176/2-  005/2  

TURB (NTU) 267/0  454/0  145/1-  065/0-  

 
 هم هنوز ،حال این با ندارد. وجود چهارم و سوم دوم، كانونیک

 اسفند ماه در سوم و دوم متغیرهای برای توجهی قابل همبستگی
 دادویر این دلیل شود.می مشاهده شهریور ماه در دوم متغیر و

 معتبر مراجع در كه باشدمی آزمایش مورد هایداده كم تعداد
 در زیادی مشکل تواندنمی و گرفته قرار اشاره مورد نیز دیگر
 نماید ایجاد كانونیک متغیرهای دیگر مبنای بر نتایج تفسیر

(Manly, 1986). صورت توصیه به توجه با ادامه در ،بنابراین 
 دسته برای CCA از آمده دستبه نتایج تحلیل و تجزیه به گرفته

 ،(4 و 3) ولاجد از پردازیم.می شده ایجاد یکكانون متغیرهای
 پارامترهای یعنی وابسته یرهایمتغ تعداد به كه دریافت توانیم

 است. شده جادیا کیكانون یاهدسته ،(پارامتر )چهار ییایمیش
 اسفند ماه در شده جادیا کیكانون یهادسته یهمبستگ بیاضر
 از .باشدمی 30/0 و 77/0 ،91/0 ،96/0 با برابر بیترت به

 کیكانون یهادسته یبرا آمده دستبه یهمبستگ بیضر ریمقاد
 از اول دسته سه كه دیرس جهینت نیا به توانیم اسفند ماه در
 ضرایب ،همچنین ارند.دبرخور ییباال با ًَیتقر یهمبستگ بیرض

 با برابر ترتیب به ماه شهریور برای كانونیک هایدسته همبستگی
 این در همبستگی ضرایب .است 39/0 و 62/0 ،98/0،84/0
 اول کكانونی دسته دو در توجهی قابل دیرمقا دارای نیز ماه
 ندهیآال یپارامترها دسته دو نیب كه معناست بدان نیا باشند.می
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 بر قضاوت ،نیبنابرا است. برقرار یقو ارتباط یکیزیف و ییایمیش
 از دسته دو و اسفند ماه در کیكانون یرهایمتغ دسته سه یمبنا

 دو یباال شباهت از یحاك شهریور ماه در كانونیک متغیرهای
 نیا در یبررس مورد شیمیایی و فیزیکی ندهیآال یپارامترها دسته
 احتماال  كه باشد جهینت نیا یمبنا تواندیم و بوده قیتحق

 سرچشمه یکسانی منابع از یکیزیف و ییایمیش ندهیآال یپارامترها
 نیب ارتباط كه افتیدر توانیم شتریب دقت با اما رند.یگیم

 جهینت یمبنا بر یکیزیف و ییایمیش ندهیآال یپارامترها
 و سوم دسته و اسفند ماه در چهارم دسته در کیكانون یهمبستگ
 نیا یهمبستگ بیضر بودن نییپا لیدل به شهریور ماه در چهارم
 دسته دو نیب ارتباط عدم گرانیب و است اندک اریبس هادسته
 دیبا ،حال هر به .باشدمی یکیزیف و ییایمیش ندهیآال یهاپارامتر
 اسفند ماه در كانونیک متغیرهای از چهارم دسته كه داشت توجه

 در یكمتر اریبس تیاهم از شهریور ماه در چهارم و سوم دسته و
 نیا در و دنباشیم برخوردار گرید هایدسته به نسبت فوق لیتحل
 با د.شویم نظرصرف هادسته نیا مورد در شتریب بحث از قیتحق
 شودیم مشخص اسفندماه به مربوط (3) جدول به مجدد توجه
 ریمتغ دسته در ندهیآال ییایمیش یپارامترها نیب از مثال برای كه

 به نسبت االتریب یهمبستگ بیضر از اکیآمون اول، کیكانون
 یریرپذیتأث گرانیب تیواقع نیا كه است برخوردار پارامترها گرید
 ریمتغ نیا از (ییایمیش یپارامترها )دسته 1U یخط بیترك شتریب
 بیترك در را نقش نیهم T و EC نیهمچن است. آب یفیك

 اول کیكانون ریمتغ دسته از (یکیزیف یپارامترها )دسته 1V یخط
 نیز شهریور ماه هایداده به مربوط (4) جدول در باشد.یم دارا

 هاآالینده سایر با EC و دما ثیرأت ضرایب در زیادی اختالف شاهد

 ،1V خطی تركیب باالی یثیرپذیرأت بیانگر اددویر این هستیم.

2V 3 حتی وV متغیرهای این از (فیزیکی پارامترهای های)دسته 
 خطی تركیب در را نقش همین نیترات همچنین است. آب كیفی

1U 2 خطی تركیب برای فسفات و (شیمیایی پارامترهای )دستهU 

 است ذكر قابل د.نباشمی دارا دوم و  اول كانونیک متغیر دسته از
 ریمتغ یهادسته سایر مورد در توانیم زین را مشابه یبحث كه

 یفیك یرهایمتغ تنها قیتحق نیا در كه نمود دنبال کیكانون
 (4 و 3) ولاجد در پررنگ عالمت با دسته هر در رگذاریتأث
  اند.دهش شخصم

  قوی ارتباط رهگبیان تواندمی تحقیق این از حاصله نتایج ،بنابراین

 نتیجه در و فیزیکی و شیمیایی آالینده پارامترهای دسته دو بین
 عبارت به باشد. خشک و تر دوره دو هر در هاآن یکسان منشای
 دسته دو هر كه كندمی مشخص تحقیق این نتایج ،دیگر

 مهسرچش منشای یک از فیزیکی و شیمیایی آالینده پارامترهای
 پارامترهای آبریز حوضه یک در كه نمود توجه باید گیرند.می

 از ناشی بیشتر فسفات و نیترات مانند شیمیایی آالینده
 و كشاورزی شهری، هایپساب مانند ساختانسان هایفعالیت
 هم توانندمی فیزیکی آالینده پارامترهای ،اما است بوده صنعتی
 فیزیکی هایویژگی از )ناشی طبیعی هم و ساختانسان منشای
 ،بنابراین باشند. داشته شناسی(خاک و شناسیزمین مانند حوضه

 تحلیل از آمده دستبه نتایج و فوق توضیحات گرفتن نظر در با
 دسته دو هر منشای كه شودمی مشخص ،كانونیک همبستگی
 است. بوده ساختانسان فیزیکی و شیمیایی آالینده پارامترهای

 توانندنمی موارد بیشتر در شیمیایی آالینده یپارامترها ،زیرا
 این بیانگر نتایج ،كلی حالت در باشند. داشته فیزیکی منشای
 رودخانه حوضه در كیفی مدیریت جهت كه ندهست واقعیت
 آالینده منابع بر باید مدیریتی هایبرنامه اصلی توجه ،سفیدرود
 بودن ذیرپكنترل به توجه با طرفی از د.شو معطوف ساختانسان
 وضعیت بهبود به امیدوار توانمی ساختانسان آالینده منابع
 منشای گربیان نتایج اگر ،كهحالی در .بود رودخانه این كیفی

 دلیل به ،بودند شیمیایی و فیزیکی آالینده پارامترهای فیزیکی
 دست از حوضه فیزیکی عوامل از بسیاری بودن كنترل از خارج
 .داشتند اندكی بسیار بازده نیز ریتیمدی هایبرنامه انسان،

 

 گيرینتيجه و بحث
 به کیكانون یهمبستگ لیتحل مدل از استفاده با مقاله نیا در

 آالینده یپارامترها سهیمقا ،درودیسف نهرودخا آب تیفیك یبررس
 شناخت با تا شد پرداخته هاآن نیب ارتباط و ییایمیش و یکیزیف

 یبرا مناسب یحل راه ارایه به اماقد ،هاآن دیتول منابع و هاآن
 نتایج .نمود مهم رودخانه این كیفی وضعیت بهبود و تیریمد

 از دسته دو بودن منشایهم گربیان گرفته انجام هایتحلیل
 در رودخانه طول در شده برداشت شیمیایی و فیزیکی پارامترهای

 كه اصل این به توجه با نیز ادامه در بود. خشک و تر دوره دو هر
 از یناش بیشتر ییایمیش ندهیآال یپارامترها زیآبر حوضه کی در
 دارای یکیزیف ندهیآال یپارامترها اما ساختانسان هایتیفعال

 بودن ساختانسان باشند،می یعیطب و ساختانسان منشای
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 شد. گیرینتیجه مذكور پارامترهای از دسته دو هر منشای
 جهت است الزم تحقیق ینا از حاصل نتایج به توجه با ،بنابراین

 ،درودیسف رودخانه آب كیفیت بهبود برای مناسب یفیك تیریمد
 ساختانسان ندهیآال منابع بر یتیریمد یهابرنامه یاصل توجه

 بودن ریپذكنترل به توجه با یطرف از ،همچنین د.شو معطوف

 تیوضع بهبود به دواریام توانیم ساختنسانا ندهیآال منابع
  بود. آینده در ساختانسان منابع كنترل با خانهرود نیا یفیك
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