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چکیده
در این پژوهش ،ضمن بررسي تغییرات فصلي دبي و غلظت نیتریت ،نیترات ،آمونیوم ،اورتوفسفات و پتاسیم محلول،
تغییرات غلظت این مواد در آب پایه و رواناب ناشي از بارش نیز در آبراهههای فصلي و دائمي ورودی به دریاچه زریوار
مطالعه شد .بررسي دادهها حکایت از تغییرات زیاد دبي در فصل بهار نسبت به دیگر فصول بهدلیل وقوع بارشهای
مکرر و وقوع بیشینههای دبي در این فصل داشت .با وجود تفاوتهای رفتاری ورودیهای مختلف به دریاچه و
همچنین ،ماهیت متفاوت مواد مغذی ،در مجموع غلظت مواد مغذی دارای تفاوتهای فصلي معنيدار بودند ،بهطوری
که بیشینه غلظتها و بیشترین تغییرات غلظت نیتریت ،نیترات ،اورتوفسفات محلول و آمونیوم در فصل تابستان
مشاهده شد .تحلیل نتایج بررسي تغییرپذیری غلظت مواد مغذی در طول و بین وقایع بارشي بیانگر تفاوتهای معني-
دار نیتریت و نیترات در طول و بین وقایع بارشي با سطوح معنيداری صفر و  8/811بود ،بهطوری که بیشترین تغییرات
و بیشینه غلظتهای نیتریت و نیترات بهدلیل اثر رقیقسازی در طول رگبارها ،عدم جذب بهوسیله ذرات خاک و در
نتیجه عدم تجمع آن در آبخیز و حمل بهوسیله آب زیرزمیني ،در آب پایه مشاهده شد .بیشینه غلظتهای اورتوفسفات
محلول در نقاط  1و  2در آب پایه و در نقاط  9و  4در طي رگبارها ثبت شد .در مجموع ،تغییرات معنيداری بین
غلظت مواد مغذی بهجز پتاسیم در طول و بین وقایع بارشي مشاهده شد.
واژههای کلیدی :آبراهههای فصلي و دائمي ،تغییرات فصلي ،جریان پایه ،رگبار ،مریوان
مقدمه
فرسایش خاک ،منجر به هدررفت مواد مغذی 1و
کاهش حاصلخیزی خاک ميشود .برآیند کاهش
حاصلخیزی خاک ،کاهش پوشش گیاهي است که
باعث ایجاد بازخورد منفي در زیستبوم شده که همانا

سهولت فرسایش و هدررفت بیشتر مواد مغذی به
شکلهای مختلف است ( .)1311 ،Andersonحمل
مواد مغذی بهوسیله رواناب به شکلهای مختلف
محلول ،ذرهای ،2آلي و معدني به خروجي آبخیز ،یکي
از مهمترین دالیل کاهش کیفیت سامانههای آبي
است .در دهههای اخیر ،مقادیر زیاد مواد مغذی در
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رودخانههای واقع در حوزههای آبخیز با کاربری وسیع
کشاورزی ،به یکي از مشکالت محیط زیستي جهان
تبدیل شده است ( Haagو 2881 ،Kaupenjohann؛
 Blancoو همکاران .)2818 ،غلظتهای باالی مواد
مغذی در آبهای سطحي نقش مهمي در افزایش
جلبكها و در نتیجه غنيشدگي 1دارد ( Heathwaiteو
همکاران1336 ،؛  Garnierو همکاران1339 ،؛
 Sharpleyو همکاران.)2889 ،
استفاده مفرط از کودهای کشاورزی ( Cirmoو
1332 ،McDonnell؛  Jordanو همکاران1332 ،؛
 Badruzzamanو همکاران )2812 ،و فاضالبهای
روستایي ( Gouzeو همکاران )2881 ،از بزرگترین
منابع ورود مواد مغذی به سامانههای آب شیرین
هستند .از طرفي ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در بین
مواد مغذی مختلف بیشترین تأثیر را بر کیفیت آب
دارند .حمل نیتروژن ،فسفر و پتاسیم بهصورت محلول
و یا ذرهای رابط کلیدی بین زیستبومهای خاکي و
آبي است که وضعیت تغذیهای آبهای پذیرنده را
کنترل ميکند و بهعنوان پاسخي در مقابل فعالیتهای
مدیریت اراضي است ( Likensو .)1324 ،Bormann
اصوالً غلظت ترکیبات ممکن است با میزان جریان
تغییر کند .بهطور کلي ،رابطه بین غلظت مواد مغذی و
دبي بایستي رابطهای هذلولي 2باشد .اما اگر تعداد داده
کافي در دسترس نباشد ،یا این دو متغیر بهدرستي
اندازهگیری نشده باشند ،چنین رابطهای برقرار نخواهد
شد و در مواردی تنها یك رابطه خطي مد نظر قرار
خواهد گرفت (.)2884 ،Golterman
وجود دادههای بلندمدت غلظت مواد مغذی برای
متخصصین محیط زیست و مدیران آبخیزها امکان
تجزیه و تحلیل میزان ورود آنها به منابع آب ،بررسي
روند و رفتار آنها ،ارزیابي اقدامات حفاظتي و اصالحي
گذشته و اتخاذ تصمیمات موثر در خصوص مهار مواد
مغذی در آینده را فراهم ميکند ( .)2889 ،Burtبه-
دلیل اضافه شدن منابع آب جدید ،طي وقایع سیالبي
و در نتیجه فعالشدن و انتقال منابع مختلف مواد
مغذی در حوزه آبخیز ،بررسي دورههای فعال
هیدرولوژیك بهویژه سیالبها از اهمیت خاصي
Eutrophication
Hyperbole
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برخوردار است ( Budaو  .)2883 ،DeWalleاگرچه
انتقال مواد مغذی به ویژگيهای آبخیز و تأثیر آنها بر
فرایندهای هیدرولوژیك وابسته است ( Cirmoو
 ،)1332 ،McDonnellاما چگونگي حمل این مواد به
وسیله پاسخهای هیدرولوژیك در مقیاس مکاني حوزه
آبخیز و مقیاس زماني وقایع سیالبي هنوز ناشناخته
است ( Ramosو همکاران .)2819 ،بهطوری که
پژوهشهای مختلف در مورد نحوه انتقال مواد مغذی
مشخص ،بعضاً نتایج متفاوتي را بهدنبال داشته است.
بهعنوان نمونه نتایج پژوهش  Katoو همکاران
( Blanco ،)2881و همکاران ( Oeurng ،)2818و
همکاران ( Zhu ،)2818و همکاران ( )2818و Abell
( )2819حاکي از حمل نیترات بهوسیله آب پایه و
فسفر محلول و آمونیوم مانند مواد مغذی ذرهای از
طریق آزاد شدن از ذرات خاک صورت گرفت .اما
بهعنوان نمونه ،بر اساس نتایج پژوهش Rodríguez-
 Blancoو همکاران ( )2819فسفر محلول بهوسیله
آبهای زیرسطحي حمل ميشود .بر همین اساس،
جمعآوری دادههای منظم دبي و غلظت مواد مغذی در
طول وقایع بارشي منجر به رواناب ،برای درک تغییرات
غلظت مواد مغذی در شرایط مختلف هیدرولوژیك و
همچنین ،عوامل تأثیرگذار بر فرایند حمل ،ضروری
است .جمعبندی سوابق پژوهش داللت بر تغییرپذیری
غلظت مواد مغذی در فصول مختلف و همچنین،
شرایط متفاوت هیدرولوژیکي از جمله آب پایه و
رواناب ناشي از رگبار در زمانها و مکانهای مختلف
حوزه آبخیز بوده که خود ضرورت انجام پژوهشهای
جامع در این زمینه را توجیه ميکند .لذا ،پژوهش
حاضر با هدف بررسي تغییرات فصلي غلظت مواد
مغذی محلول در آب پایه آبراهههای اصلي ورودی به
دریاچه زریوار و همچنین ،بررسي تغییرات غلظت مواد
مغذی در طول و بین وقایع بارشي سال  1938انجام
شد.
مواد و روشها
انتخاب منطقه :پس از بررسيهای بهعمل آمده،
حوزه آبخیز دریاچه زریوار با مساحت  13496هکتار
در مجاورت شهرستان مریوان در استان کردستان به-
دلیل اهمیت اکولوژیك از لحاظ انباشتگي مواد مغذی،
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امکان نمونهبرداری رواناب و رسوب بهوسیله افراد قابل
اعتماد و آموزش دیده ساکن روستاهای دور تا دور
دریاچه ،دسترسي آسان در کمترین زمان ممکن به
آبراهههای اصلي ورودی به دریاچه و نیز انجام
پژوهشهای زمینهای ،برای انجام این پژوهش انتخاب
شد .منطقه مورد مطالعه شامل یك حوزه آبخیز تقریباً
داخلي است که زهکش ارتفاعات اطراف وارد دریاچه-
ای در مرکز به نام زریوار شده و در مواردی که حجم
آب ورودی بیشتر از ظرفیت دریاچه شود ،بهطور
طبیعي شروع به تخلیه رواناب مازاد از قسمت جنوبي
آبخیز مينماید.
دریاچه زریوار بهعنوان یکي از مناطق اکولوژیك
منحصر بهفرد جهان ،با سطحي معادل  2441/1هکتار
و محیطي برابر با  22/1کیلومتر در بخش مرکزی
آبخیز با امتداد تقریباً شمالي-جنوبي قرار گرفته که
طول آن حدود  1938متر و عرض آن در قسمت
مرکزی دریاچه در حدود  2996متر برآورد شده است.
دریاچه به سه بخش عمده از داخل به خارج و به-
صورت سطح آبي ،در مرکز با مساحت  311/2هکتار،
سطح نیزار و چمنزارها با مساحت  396/3هکتار و
اراضي مرطوب و باتالقي ،در بخش بیروني با مساحت
 932/9هکتار ،تقسیمبندی ميشود .در نگاه کلي به
آبخیز ،از دریاچه به سمت ارتفاعات ،اراضي زراعي به-
خصوص بهدلیل وجود اراضي مسطح با خاک عمیق و
مناسب ،گسترش یافتهاند .این اراضي در مناطق
مسطحتر بهدلیل دسترسي به آب دریاچه ،بهصورت
آبي و در مناطق دیگر بهسمت دامنه ارتفاعات ،بهدلیل
ریزشهای جوی مناسب در منطقه ،بهصورت دیم
مورد کشت قرار گرفتهاند .بهدلیل حجم ریزشهای
جوی مناسب در منطقه ،تفکیك مرز زراعت آبي و دیم
تا حدودی مشکل است ،ولي حدود آن تقریباً محدود
به جاده آسفالته پیرامون دریاچه است .بدین شکل که
تقریباً تمام اراضي واقع بین جاده دسترسي پیرامون
دریاچه و سطح دریاچه ،زیر کشت آبي و بقیه با اندکي
اختالف بهصورت دیم مورد کشت و کار قرار ميگیرند.
ارتفاعات منطقه پوشیده از درختان جنگلي بلوط
ایراني 1است که با تراکمهای متفاوت به چشم مي
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خورد .این اراضي جنگلي بهدلیل شرایط بهرهبرداری
نادرست ،خاک ،سازند و توپوگرافي در برخي دامنهها
بسیار تنك شده ،بیشترین تراکم آنها در ارتفاعات
جنوب غرب ،غرب و شمال غرب دیده ميشود .در
سرتاسر محدوده مطالعاتي حدود نه روستای مهم دره-
تفي ،پیرصفا ،کاني سپیلکه ،ینگیجه ،بردهرشه ،کاني-
میران ،محمده ،سیفپایین و کوالن وجود دارد که
همگي پیرامون دریاچه و در دامنه ارتفاعات ،بهطور
تقریباً یکنواخت پراکنده شدهاند .شکل  ،1موقعیت و
وضعیت حوزه آبخیز دریاچه زریوار را نشان ميدهد .بر
اساس روش آمبرژه ،اقلیم منطقه مورد مطالعه نیمه-
خشك سرد ميباشد .منطقه دارای دوره مرطوب
طوالني بوده که از اوایل مهر ماه آغاز و در فصل
زمستان به اوج و پس از آن کاهش یافته ،در اواسط
خرداد ماه به پایان ميرسد .همچنین ،دوره خشکي در
این منطقه از اواسط خرداد شروع شده ،تا اوایل مهر
ماه ادامه دارد ولي شدت دوره خشکي در منطقه نسبتاً
پایین است .برای تعیین میزان بارندگي و همچنین،
باراننمودهای منطقه از آمار ایستگاه سینوپتیك
مریوان واقع در داخل حوزه آبخیز استفاده شد.
متوسط بارش سالیانه منطقه بر اساس دوره آماری 28
ساله از  1921تا  384/1 ،1931میليمتر است که
بیشینه آن مربوط به فروردین با متوسط 124/1
میليمتر است .دمای متوسط ساالنه منطقه 19/6
درجه سانتيگراد و متوسط تبخیر از تشتك ایستگاه
سینوپتیك مریوان 1626 ،میليمتر در سال ميباشد.
سردترین ماه سال دی با متوسط کمینه دمای -19/3
درجه سانتيگراد و گرمترین ماه سال مرداد با متوسط
بیشینه دمای  91/6درجه سانتيگراد ميباشد .رطوبت
نسبي متوسط ساالنه  94/3درصد ،متوسط تعداد
روزهای یخبندان  36روز و ضریب برف متوسط ساالنه
 29/1درصد است.
روش پژوهش :دریاچه زریوار دارای یك ورودی
دائمي ،دو ورودی فصلي و چهار ورودی موقت است که
در این پژوهش ،چهار نقطه نمونهبرداری به شرح
نمایش داده شده در شکل  ،1روی ورودهای دائمي و
فصلي انتخاب شد .بهطوری که نقاط  1و  2در غرب
حوضه بهترتیب در باالدست و پاییندست روستای
درهتفي انتخاب شدند .با توجه به اینکه رودخانه
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دائمي از وسط روستا عبور ميکند ،رسوبات در فصل
بارش و نیز فاضالب قسمت اعظمي از خانههای
روستایي مستقیماً به دریاچه منتقل ميشود .نقطه
نمونهبرداری  9در بخش شمالي حوضه روی کانال جدا
شده از بند انحرافي قزلچهسو انتخاب شد .این کانال،
رواناب فصلي یك حوزه آبخیز بزرگ شامل چندین
روستا را به دریاچه ميریزد .نقطه نمونهبرداری  4در
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شرق حوضه روی آبراههای که مستقیماً به دریاچه
ميریزد ،انتخاب شد .ضمناً برای رعایت نکات الزم
برای نمونهبرداری از قبیل دسترسي آسان به نقاط
نمونهبرداری و همچنین ،محاسبه دبي در مقاطع ثابت،
نقطه  1روی سرریز یك سد رسوبگیر قدیمي و دیگر
نقاط در محل پلها ،روی جاده اصلي قرار گرفته است.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز دریاچه زریوار در استان کردستان و ایران و نقاط نمونهبرداری

جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز :اطالعات
مورد نیاز در این پژوهش ،شامل دادههای بارش
منطقه ،دبي آب و غلظت مواد مغذی محلول (نیتریت،
نیترات ،آمونیوم ،اورتوفسفات و پتاسیم) آبراهههای
دائمي و فصلي ورودی به دریاچه زریوار بود که در
مقیاس روزانه و وقایع رگباری تهیه و جمعآوری شد.
نمونهبرداری از ابتدای فروردین  1938شروع و تا
اردیبهشت  1931بهصورت روزانه و طي رگبارهای
اتفاق افتاده ،در دوره پژوهش انجام پذیرفت .در چهار
نقطه نمونهبرداری ،دبي با برداشت ارتفاع آب در هر بار
نمونهبرداری و با استفاده از قوانین حاکم بر سرریز
لبهپهن سیماني ( Mayو همکاران )2889 ،بر اساس
رابطه ( )1محاسبه شد .نمونههای رواناب در آبراههها
بهوسیله ظروف پالستیکي یك لیتری بهصورت یكبار
در روز در ساعت  18صبح در زمانهای دارای رواناب و

همچنین ،نمونههای متوالي با فاصله زماني یك ساعت
در روزهای بارشي جمعآوری شدند .برای دستیابي به
دادههای بارش منطقه ،از دادههای باراننگار ایستگاه
سینوپتیك مریوان مستقر در داخل حوزه آبخیز
دریاچه زریوار استفاده شد .در مواقع رگباری ،نمونه-
برداری و ثبت دبي به محض کسب اطالع از وقوع
سیالب و یا پیشبینيهای سازمان هواشناسي کشور،
آغاز و تا پایان رگبار و قطع رواناب در ورودیهای
فصلي و رسیدن ارتفاع جریان آبراهه دائمي به ارتفاع
اولیه قبل از رگبار ،ادامه یافت.
1.5
()1
Q 1.7Lh
.
که در آن Q ،دبي مقطع (متر مکعب بر ثانیه)L ،
عرض مقطع (متر) و  hارتفاع آب روی سرریز (متر)
ميباشد.

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

با توجه به دائمي بودن رودخانه درهتفي ،در طول
دوره نمونهبرداری (ابتدای فروردین  1938تا
اردیبهشت  ،)1931از هر یك از نقاط  1و  2نمونه-
برداری  422نمونه رواناب برداشت و به آزمایشگاه
منتقل شد .حال آنکه با توجه به فصلي بودن نقاط
نمونهبرداری  9و  4و جاری شدن رواناب در بخشي از
سال در آنها (از ابتدای فروردین  1938تا  21خرداد
 1938و همچنین 14 ،بهمن  1938تا آخر اردیبهشت
 1931در مورد نقطه  9و از ابتدای فروردین  1938تا
 18خرداد  1938و همچنین 14 ،بهمن  1938تا آخر
اردیبهشت  1931در مورد نقطه  )4بهترتیب در نقاط
 9و  4نمونهبرداری تعداد  138و  123نمونه رواناب
جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شد .برای حفظ
ویژگيهای نمونهها طي انتقال به آزمایشگاه از اضافه
نمودن هشت میليلیتر اسید سولفوریك چهار نرمال و
رساندن  pHنمونهها به دو و همچنین ،نگهداری
نمونهها در دمای کمتر از چهار درجه سانتيگراد
استفاده شد .با این روش ،نیتریت ،نیترات و فسفات تا
 41ساعت ،فسفر کل تا  21روز و آمونیوم تا هفت روز
حفاظت شد ( .)2882 ،Zhangبعد از نمونهبرداری و
انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،برای حذف رسوبات و
تفکیك فاز محلول مواد مغذی از ذرهای ،نمونههای
رواناب از کاغذ صافي واتمن 1شماره  42عبور داده
شدند .میزان نیتریت ( )NO2-در طول موج 949
نانومتر ،نیترات ( )NO3-در طول موج  228نانومتر،
آمونیوم ( )NH4+در طول موج  648نانومتر و
اورتوفسفات محلول )PO4-3( 2در طول موج 118
9
نانومتر به کمك دستگاه اسپکتروفتومتر مدل Uvi
 Light & UVIKON XL/XSو میزان پتاسیم ( )Kدر
4
طول موج  266/9نانومتر بهوسیله نورسنج شعلهای
مدل  BWB-XPاندازهگیری شدند (.)2889 ،APHA
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 Mann-Whitneyانجام پذیرفت .تغییرپذیری غلظت
مواد مغذی در طول و بین وقایع بارشي بهوسیله
آزمون  Mann-Whitneyمورد سنجش قرار گرفت .از
نمودار جعبهای 6بهمنظور نمایش و تحلیل بیشتر در
زمینه بررسي تغییرات فصلي و تغییرپذیری دبي و
غلظت مواد مغذی استفاده شد .این نمودار با دارابودن
یك شاخص مرکزی (میانه) ،دو شاخص پراکندگي
(دامنه تغییرات و اختالف چارک اول و سوم) و چولگي
(انحراف میانه نسبت به چارکها) یکي از مهمترین
نمودارها برای مقایسه دو یا چند جامعه آماری است
( Dalyو همکاران )1339 ،و بهوسیله محققین مختلف
بهمنظور بررسي تغییرات زماني و مکاني رواناب و مواد
مغذی مورد استفاده قرار گرفته است ( Bartleyو
2818 ،Speirs؛  Chiewو 2882 ،Scanlon؛  Kingو
همکاران2882 ،؛  Rodríguez-Blancoو همکاران،
 .)2819اجزای نمودار جعبهای مورد استفاده در این
پژوهش ،یکسان و به شرح شکل  2است .بهمنظور
بررسي میزان ارتباط بین دبي و مواد مغذی محلول از
لحاظ وجود یا عدم وجود رابطه معنيدار با لحاظ
فرضیات آماری الزم از جمله نرمالبودن دادهها
بهوسیله آزمون  Kolmogorov-Smirnovو همگني
واریانسها بهوسیله آزمون  ،Leveneاز ضریب
همبستگي پیرسون و برای بررسي نوع ارتباط آنها از
انواع مهم و مختلف رگرسیون ،استفاده شد.

تجزیه و تحلیل دادهها :بررسي تغییرات فصلي دبي
و غلظت مواد مغذی در صورت نرمال بودن دادهها ،به-
کمك آزمون  tمستقل 9و در غیر این صورت ،آزمون
1

Whatman
Dissolved orthophosphate or filterable reactive
phosphorus
3
Spectrophotometer
4
Flame photometer
5
Independent sample t-test
2

شکل  -2اجزای نمودار جعبهای مورد استفاده در این پژوهش

نتایج و بحث
نتایج بررسی وضعیت بارش :با تحلیل دادههای
ماهانه بارش ایستگاه سینوپتیك مریوان ،ارتفاع بارش
Box plot or box and whisker diagram
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سال  162 ،1938میليمتر محاسبه شد که نشانگر
شرایط متوسط از منطقه با بارندگي متوسط ساالنه
 384/1±139میليمتر ميباشد 68 .درصد بارش سال
 1938مربوط به ریزشهای فصل زمستان بود .ریزش
حدود  188میليمتر برف در زمستان و میانگین دمای
 1/62درجه سانتيگراد در این فصل حاکي از تأثیر
همزمان بارش باران و ذوب برف بر جریان در این دوره
بود (جدول  .)1بررسي باراننگارهای هشت بارش
منجر به تولید رواناب ایستگاه سینوپتیك مریوان نیز،

جلد  ،11شماره 1931 ،2

حاکي از وقوع بیشینه شدتهای بارش ( 68میليمتر
در ساعت بهترتیب در بارشهای  1938/2/1و
 )1931/1/1و وقفههای بارشي ( 16و  19ساعته به
ترتیب در بارشهای  1938/2/1و  )1938/2/6در
بارشهای بهاره بود که ناشي از طبیعت بارشهای این
فصل بود (جدول  .)2جدول  9میزان رواناب تولید
شده در نقاط نمونهبرداری طي هشت بارش اتفاق
افتاده در دوره پژوهش را نشان ميدهد.

جدول  -1برخي از ویژگيهای بارش و دمای فصلي منطقه طي دوره پژوهش (منبع :سایت اداره کل هواشناسي استان کردستان
)www.kurdistanmet.ir
فصل

مجموع بارش
(میليمتر)

تعداد روزهای بارندگي

تعداد روزهای یخبندان

میانگین دما
(درجه سانتيگراد)

بهار

213/2

23

6

19/49

تابستان

9/2

1

8

24/89

پاییز

119/2

12

42

1/16

زمستان

928/3

42

28

1/62

کل

162

34

129

* 12/9

٭ متوسط درجه حرارت ساالنه در طول سال 1938

جدول  -2خصوصیات رگبارهای اتفاق افتاده منجر به تولید رواناب طي دوره پژوهش
ردیف

تاریخ بارش

مدت بارش
(ساعت)

وقفههای بارشي
(ساعت)

ارتفاع بارش
(میليمتر)

شدت متوسط
(میليمتر در
ساعت)

بیشینه شدت در پایه زماني
پنج دقیقه (میليمتر در
ساعت)

1
2
9
4
9
6
2
1

1938/1/28
1938/1/29
1938/2/1
1938/2/6
1938/2/11
1938/11/22
1938/12/26
1931/1/1

28
23
98
29
12
92
92
13

9
1
16
19
3
9
3
1

12/9
28/3
93/9
13/9
18/9
26/2
99/9
16/8

8/62
8/22
1/13
8/21
8/62
8/19
1/86
8/14

96
26/4
68
96/4
99/2
96/8
98/8
68/8

تحلیل تغییرات فصلی دبی و غلظت مواد مغذی
محلول آب پایه :نتایج تحلیل تغییرات فصلي دبي هر
یك از نقاط نمونهبرداری بر اساس آزمون
 Whitneyبهدلیل عدم نرمال بودن دادهها ،حاکي از
عدم تساوی میانگین دبي نقطه نمونهبرداری  ،1در
فصول بهار ،تابستان و پاییز ( )p=8/888است ،در
حاليکه میانگین دبي فصول بهار و زمستان
Mann-

( )p=8/324از لحاظ آماری برابر بود .نتایج نشان داد
که دبي فصول بهار ،تابستان و زمستان در نقطه نمونه
برداری  2دارای اختالف معنيدار ( )p=8/888اما دبي
فصول تابستان و پاییز بهدلیل انحراف رواناب رودخانه
درهتفي از ابتدای تابستان تا اواسط پاییز در حدفاصل
نقاط  1و  2برای آبیاری مزارع و در نتیجه تغییرات
ناچیز دبي در نقطه  ،2اختالف معنيداری نشان نداد

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

( .)p=8/292همچنین ،نتایج حاکي از عدم تساوی
میانگینهای دبي فصول بهار و زمستان در نقطه 9
( )p=8/828و تساوی میانگینها در نقطه 4
( )p=8/214بود .تحلیل نمودار جعبهای تغییرات فصلي
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دبي (شکل  ،)9بیانگر تغییرات فراوان دبي در فصل
بهار نسبت به دیگر فصول بهدلیل وقوع بارشهای
مکرر و همچنین ،وقوع بیشینههای دبي در این فصل
بود.

جدول  -3میزان رواناب تولید شده (هزار متر مکعب) در نقاط نمونهبرداری طي بارشهای مختلف در دوره پژوهش
تاریخ رگبار

نقاط نمونهبرداری
4

1

2

9

1938/1/28
1938/1/29
1938/2/1
1938/2/6
1938/2/11
1938/11/22
1938/12/26
1931/1/1

9/99
19/12
184/22
29/98
28/99
21/99
94/99
28/94

2/34
2/14
19/48
28/94
29/89
98/44
66/99
21/43

193/19
921/42
292/44
166/33
13/21
199/21
184/62

9/96
94/92
9/66
1/81
11/99
26/92
12/12

کل

269/44

264/19

1942/26

182/91

شکل  -3تغییرات فصلي دبي آب پایه نقاط نمونهبرداری واقع بر آبراهههای ورودی به دریاچه زریوار طي دوره پژوهش

نتایج آزمون  tمستقل بهدلیل نرمالبودن دادهها،
برای بررسي تغییرات فصلي نیتریت آب پایه نقطه
نمونهبرداری  ،1بیانگر عدم تساوی میانگینها در
تمامي فصول سال ( )p=8/888و نتایج آزمون Mann-
 Whitneyبهعلت عدم نرمالبودن دادههای نیتریت
نقطه نمونهبرداری  ،2نشانگر تغییرات معنيدار غلظت
نیتریت فصل تابستان با دیگر فصول ( p=8/884با بهار
و  p=8/888با پاییز و زمستان) بود که ناشي از تأثیر
منابع آب زیرزمیني و افزایش غلظت نیتریت در
تابستان بود (شکل  .)4در حاليکه غلظت نیتریت در
فصول بهار ،پاییز و زمستان دارای تغییرات معنيدار
نبود .بهدلیل غیر نرمالبودن دادههای غلظت نیتریت
فصول بهار و زمستان نقاط  9و  ،4نتایج آزمون

 Mann-Whitneyحاکي از عدم تغییرات فصلي معني-
دار نقطه  )p=8/661( 9و تغییرات فصلي معنيدار در
نقطه  )p=8/891( 4بود.
نتایج تحلیل تغییرات فصلي نیترات بر اساس
آزمون  tمستقل بهدلیل نرمالبودن دادههای نقاط
نمونهبرداری  1و  4و نرمالسازی دادههای نقاط
نمونهبرداری  2و  ،9بهصورت مربعات دادهها ،حاکي از
تغییرات فصلي معنيدار غلظت نیترات در تمامي نقاط
نمونهبرداری بود ،بهطوری که در نقطه  ،1فصل
تابستان و پاییز با  p=8/882و پاییز و زمستان با
 p=8/881و دیگر فصول با  p=8/888با هم اختالف
معنيدار داشتند .در نقطه  2نیز فصول بهار و زمستان
با  p=8/881و دیگر فصول با  p=8/888با هم اختالف
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معنيدار داشتند .اختالف میانگینهای غلظت نیترات
فصول بهار و زمستان در نقاط  9و  4بهترتیب با
سطوح معنيدار  8/881و صفر معنيدار بود .نتایج این
پژوهش ،در خصوص تغییرات فصلي معنيدار غلظت
نیترات با نتایج  Martinو همکاران ( )2884و Gouze
و همکاران ( )2881مطابقت دارد Martin .و همکاران
( )2884تغییرات فصلي غلظت نیترات را ناشي از
1
چرخههای هیدرولوژیك و زیستزمین شیمیایي
معرفي کردند .بیشترین تغییرات و بیشینه غلظتهای
نیترات در فصل تابستان بهدلیل رفتار انحاللي نیترات
و کم شدن دبي در این فصل و پاییز بهدلیل توزیع
کودهای ازته مشاهده ميشود (شکل  )4که با نتایج
 Rusjanو همکاران ( Ramos ،)2881و همکاران
( )2819و همچنین Vogt ،و همکاران ( )2819مبني
بر بیشینه میزان غلظت نیترات در تابستان تا اوایل
پاییز ،بهدلیل کودپاشي مزارع و جریان دبيپایه و عدم
وقوع بارش همسو ميباشد.
تحلیل تغییرات فصلي آمونیوم با توجه به نتایج
آزمون  Mann-Whitneyبهدلیل نرمالنبودن دادهها،
حاکي از عدم تفاوت معنيدار غلظت آمونیوم نقاط
نمونهبرداری  9 ،2 ،1و  4بهترتیب با سطح معنيداری
 8/261 ،8/414 ،8/932و  8/389بین فصول بهار و
زمستان بود .همچنین ،میانگین غلظت آمونیوم در
فصول تابستان و پاییز در نقاط نمونهبرداری  1و  2با
سطح معنيداری بهترتیب  8/481و  8/996و
همچنین ،میانگین غلظت آن در نقطه نمونهبرداری 1
طي فصول پاییز و زمستان با سطح معنيداری 8/243
تفاوت معنيداری با هم نداشتند .اما غلظتها در
تابستان با فصول زمستان و بهار دارای تفاوت معنيدار
بود ،بهطوری که بیشینه غلظتها و همچنین ،بیشینه
تغییرات غلظت آمونیوم در تابستان مشاهده شد ،در
حاليکه تغییرات غلظت در دیگر فصول ناچیز بود
(شکل .)4
با توجه به نتایج آزمون  tمستقل ،بهدلیل
نرمالبودن دادهها ،میانگین غلظت اورتوفسفات محلول
فصول مختلف دارای تفاوتهای معنيدار ()p>8/89
بودند .همچنین ،تفاوتهای رفتاری زیرحوضهها

Biogeochemical

1

مشاهده شد ،بهطوری که مقایسه غلظت اورتوفسفات
محلول در فصول مختلف نشان داد که در نقاط  1و 2
بیشینه غلظتها در بهار و در نقاط  9و  ،4در زمستان
اتفاق افتاد که دالیل آن ،خشكبودن این دو ورودی
در تابستان و پاییز ،ماهیت ذرهای فسفر و تجمع آن در
طول دوره خشك و تخلیه همراه با بارشهای زمستانه
و یا ذوب برف بود .بیشینه غلظتها در نقطه
نمونهبرداری  2مشاهده شد که ناشي از ورود فاضالب
روستای درهتفي و تجمع کودهای کشاورزی و فضوالت
دامي در آبراهه درهتفي بودند .بر اساس نتایج پژوهش
های  Kato ،)2881( Cloernو همکاران (،)2883
 Blancoو همکاران ( Badruzzaman ،)2818و
همکاران ( )2812و  Ramosو همکاران (،)2819
فاضالب روستایي ،کودهای کشاورزی و فضوالت دامي
منابع اصلي فسفر در حوزههای آبخیز هستند.
همچنین ،نتایج بررسي تغییرات فصلي اورتوفسفات
محلول حاکي از بیشترین تغییرات در فصل تابستان
(دوره خشك) بود که با نتایج  Gouzeو همکاران
( )2881همسو ميباشد.
تحلیل نتایج آزمون  Mann-Whitneyبهسبب غیر
نرمالبودن دادهها ،حاکي از تفاوتهای معنيدار غلظت
پتاسیم در فصول مختلف بود ،بهطوری که در نقطه ،1
تنها میانگین غلظت پتاسیم فصول تابستان و پاییز با
سطح معنيداری  8/261یکسان و بقیه فصول متفاوت
بودند .اما در نقطه  2با توجه به تأثیرات انساني مانند
اضافهشدن فاضالب روستایي و تجمع مازاد فضوالت
دامي در آبراهه در طول سال ،تنها فصل پاییز با فصول
تابستان و زمستان با سطوح معنيدار بهترتیب 8/882
و  8/812تفاوت معنيدار داشت .در دیگر فصول تفاوت
بین میانگین غلظتهای پتاسیم معنيدار نبود .یکسان
بودن غلظت پتاسیم در فصول بهار و زمستان در نقطه
 9با سطح معنيداری  8/411مورد تأیید قرار گرفت،
حال آنکه اختالف معنيدار آن در نقطه 4
( )p=8/888تأیید شد .بیشترین تغییرات غلظت
پتاسیم و همچنین ،بیشینه غلظتهای آن نیز در نقاط
 2و  4مشاهده شد (شکل .)4

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

شکل  -4تغییرات فصلي مواد مغذی آب پایه نقاط نمونهبرداری واقع بر آبراهههای ورودی به دریاچه زریوار
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ادامه شکل  -4تغییرات فصلي مواد مغذی آب پایه نقاط نمونهبرداری واقع بر آبراهههای ورودی به دریاچه زریوار

تحلیل ارتباط دبی و غلظت مواد مغذی محلول
در آب پایه :بررسي ارتباط دبي و غلظت مواد مغذی
محلول آب پایه شامل نیتریت ،آمونیوم ،نیترات،
اورتوفسفات محلول و پتاسیم نقاط نمونهبرداری طي
دوره پژوهش حاکي از وجود رابطه کاهشي و معنيدار
در سطح اطمینان  39درصد بود ،اما بهدلیل تغییرات
فصلي غلظت مواد مغذی ،ضرایب تبیین آنها پایین
بود بهطوری که با توجه به شکل  ،9در نقطه نمونه-
برداری  ،1ضرایب تبیین نیتریت ،آمونیوم ،نیترات،
اورتوفسفات محلول و پتاسیم بهترتیب 8/46
(،)p=8/888( 8/13 ،)p=8/888( 8/99 ،)p=8/888
 )p=8/818( 8/81و  )p=8/849( 8/899بود .ارتباط
دبي و غلظت نیتریت ،آمونیوم ،نیترات ،پتاسیم و
اورتوفسفات محلول آب پایه نقاط نمونهبرداری بررسي
و بهعنوان نمونه روابط رگرسیوني آنها در نقطه
نمونهبرداری  1در شکل  9نشان داده شده است.
تحلیل ارتباط دبی و غلظت مواد مغذی محلول
طی رگبارها
ارتباط دبی و غلظت نیتریت :با توجه به ضرایب
همبستگي پیرسون دبي و نیتریت (جدول  ،)4از
11رابطه بهدست آمده 19 ،رابطه ( 22درصد) کاهنده
و دارای ضرایب منفي بود که تنها شش رابطه آن
معنيدار بود ،بهطوری که دو رابطه در سطح یك
درصد و چهار رابطه در سطح پنج درصد معنيدار
تشخیص داده شد .روابط کاهنده یا روند کاهشي
غلظت نیتریت با افزایش دبي طي رگبارها نشانگر اثر
رقیقسازی است .باالترین ضرایب تبیین با توجه به

روابط رگرسیون خطي دبي و نیتریت در نقاط  2و 4
طي بارش ( 1938/2/11شکل  ،)6بهترتیب  8/62و
 8/91بود که با نتایج  )2881( Gunesمبني بر عدم
برقراری رابطه معنيدار بین دبي و نیتریت مطابقت
دارد .نتایج بررسي ضرایب همبستگي پیرسون دبي و
نیتریت طي رگبارها در نقاط نمونهبرداری مختلف در
جدول  4و رابطه آبنمود و نیتریتنمود بههمراه روابط
رگرسیوني آنها در نقاط  2و  4طي رگبار
 1938/82/11بهعنوان نمونه بهشرح شکل  6است.
ارتباط دبی و غلظت آمونیوم :با توجه به ضرایب
همبستگي پیرسون دبي و آمونیوم (جدول  ،)9از 98
رابطه بهدست آمده 12 ،رابطه ( 92درصد) کاهنده و
دارای ضرایب منفي بود که تنها پنج رابطه ( 23درصد)
آن در سطوح یك و پنج درصد معنيدار بود ،که با
توجه به شکل  ،2باالترین ضریب تبیین ()R2=8/94
مربوط به نقطه  ،2طي بارش  1938/82/11بود19 .
رابطه باقيمانده بیانگر رابطه مثبت و افزایشي دبي و
آمونیوم بودند ،که تنها سه رابطه ( 29درصد) آن در
سطوح یك و پنج درصد معنيدار تشخیص داده شد،
که با توجه به شکل  ،2باالترین ضریب تبیین
رگرسیون خطي ( )R2=8/93مربوط به نقطه  9طي
بارش  1938/82/86بود .نتایج این پژوهش با نتایج
بهدست آمده بهوسیله  Kato ،)2881( Gunesو
همکاران ( )2883و  )2819( Abellمبني بر افزایش
یا کاهش غلظت آمونیوم با افزایش دبي طي رگبارها و
عدم وجود رابطه معنيدار و یکسان بین آنها تطابق
دارد.

963/

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

شکل  -5روابط دبي آب پایه و مواد مغذی محلول نقطه نمونهبرداری  1طي سال 1938
جدول  -4ضرایب همبستگي پیرسون و سطح معنيداری روابط دبي و نیتریت نقاط نمونهبرداری طي رگبارها
نقاط
نمونهبردار ی
1
2
3
4

آماره

تاریخ رگبار
1390/1/20

1390/1/23

1390/2/1

1390/2/6

1390/2/11

ضریب همبستگي

-0/427

* -0/551

0/143

0/148

-0/246

سطح معنيدار ی

0/128

0/041

0/325

0/598

0/269

ضریب همبستگي

0/134

-0/308

-0/175

0/505

** -0/787

سطح معنيدار ی

0/647

0/229

0/23

0/055

0

** -0/678

** -0/612

0/235

-0/243

0

0

0/188

0/276

* -0/497

-0/103

-0/11

** -0/613

0/022

0/495

0/684

0/002

ضریب همبستگي
سطح معنيدار ی
ضریب همبستگي
سطح معنيدار ی

x
x
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شکل  -6آبنمود و نیتریتنمود بارش  1938/82/11و سنجه دبي و غلظت نیتریت نقاط ( 2الف) و ( 4ب)
جدول  -5ضرایب همبستگي پیرسون و سطح معنيداری روابط دبي و آمونیوم نقاط نمونهبرداری طي رگبارها
نقاط
نمونهبرداری
1
2
3
4

آماره

تاریخ رگبار
1391/1/8 1390/12/26 1390/11/27 1390/2/11 1390/2/6 1390/2/1 1390/1/23 1390/1/20

ضریب همبستگي

0/083

0/102

-0/024

-0/393

0/417

0/097

* -0/438

-0/203

سطح معنيداری

0/779

0/718

0/868

0/147

0/053

0/712

0/015

0/528

ضریب همبستگي

-0/204

-0/299

-0/123

-0/138

** -0/734

0/210

0/169

0/540

سطح معنيداری

0/483

0/244

0/399

0/624

0

0/419

0/373

0/070

* 0/522

0/039

* -0/437

-0/037

0/026

0/001

0

0/013

0/890

0/014

0/871

-0/067

0/142

0/256

* -0/515

-0/405

-0/051

-0/271

0/773

0/345

0/338

0/012

0/151

0/782

0/234

ضریب همبستگي
سطح معنيداری
ضریب همبستگي
سطح معنيداری

x
x

* 0/356

** 0/630 ** -0/465

 Xفاقد رواناب ،٭ معنيدار در سطح یك درصد ،٭٭ معنيدار در سطح پنج درصد

در بسیاری از رگبارها ،غلظت آمونیوم در ابتدای شروع
رگبار افزایش قابل توجهي نشان داد که  Butturiniو
 )2882( Sabaterعلت آن را بیشتر بودن غلظت
آمونیوم در آبهای ناحیه زیرسطحي کف و کناره
آبراههها معرفي کردند .نتایج بررسي ضرایب
همبستگي پیرسون دبي و آمونیوم طي رگبارها در
نقاط نمونهبرداری مختلف در جدول  9و رابطه آب-
نمود و آمونیومنمود بههمراه روابط رگرسیوني آنها در

نقطه  2طي بارش  1938/82/11و نقطه  9طي بارش
 1938/82/86بهعنوان نمونه به شرح شکل  2است.
ارتباط دبی و غلظت نیترات :از  98رابطه بهدست
آمده در خصوص ارتباط دبي و غلظت نیترات (جدول
 28 ،)6رابطه ( 62درصد) کاهنده و دارای ضرایب
منفي پیرسون بود که  16رابطه آن ( 18درصد) در
سطوح یك و پنج درصد معنيدار تشخیص داده شد .با
توجه به شکل  ،1بهعنوان نمونه ضرایب تبیین

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

رگرسیون خطي نقطه  ،2طي بارش  1938/82/11و
نقطه  ،4طي بارش  1938/11/22بهترتیب  8/44و
 8/69بودند .نتایج این پژوهش ،در خصوص برقراری
رابطه معکوس بین دبي و غلظت نیترات در بیشتر
نقاط نمونهبرداری طي بارشهای مختلف و روند
کاهشي غلظت نیترات در وقایع بارشي با نتایج بهدست
آمده بهوسیله  Borahو همکاران ( )2889و  Katoو
همکاران ( )2883مطابقت دارد .با توجه به شکل ،1
بهعنوان نمونه ،نیترات با وجود افزایش یا کاهش

921/

غلظت در طول وقایع هیدرولوژیك ،تمایل به بازگشت
به غلظت اولیه پیش از بارش را دارد که با نتایج Volk
و همکاران ( )2886و  Blancoو همکاران ()2818
مطابقت دارد .نتایج بررسي ضرایب همبستگي پیرسون
دبي و نیترات طي رگبارها در نقاط نمونهبرداری
مختلف در جدول  6و رابطه آبنمود و نیتراتنمود به-
همراه روابط رگرسیوني آنها در نقطه  ،1طي رگبار
 1938/82/11و نقطه  ،4طي رگبار  1938/11/22به-
عنوان نمونه بهشرح شکل  1است.

شکل  -7آبنمود و آمونیومنمود بارش  1938/82/11نقطه  2و بارش  1938/82/86نقطه 9
جدول  -6ضرایب همبستگي پیرسون و سطح معنيداری روابط دبي و نیترات نقاط نمونهبرداری طي رگبارها
نقاط
نمونهبرداری
1
2
3
4

آماره

تاریخ رگبار
1391/1/8 1390/12/26 1390/11/27 1390/2/11 1390/2/6 1390/12/1 1390/1/23 1390/1/20

ضریب همبستگي

-0/019

-0/385

0/152

-0/262

** -0/667

0/450

0/094

-0/342

سطح معنيداری

0/948

0/127

0/298

0/346

0/001

0/070

0/622

0/277

ضریب همبستگي

-0/136

-0/007

0/108

-0/128

* 0/485

-0/316

0/161

-0/462

سطح معنيداری

0/643

0/977

0/461

0/649

0/022

0/216

0/396

0/130

-0/205

-0/115

0/129

** -0/660

0/157

** -0/930

0/120

0/210

0/422

0/476

ضریب همبستگي
سطح معنيداری
ضریب همبستگي
سطح معنيداری

x
x

0/001

0/584

0

0/596

0/407

* -0/295

* -0/543

* -0/414

** -0/808

* -0/445

* -0/438

0/067

0/047

0/030

0/050

0

0/011

0/047

 Xفاقد رواناب ،٭ معنيدار در سطح یك درصد ،٭٭ معنيدار در سطح پنج درصد

 /922نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

جلد  ،11شماره 1931 ،2

شکل  -8آبنمود و نیتراتنمود بارش  1938/82/11نقطه  1و بارش  1938/11/22نقطه 4

ارتباط دبی و اورتوفسفات محلول :با توجه به
ضرایب همبستگي پیرسون 98 ،رابطه دبي و
اورتوفسفات محلول بهدست آمده (جدول 12 ،)2
رابطه ( 48درصد) کاهنده بود که نشان از رابطه
معکوس دبي و اورتوفسفات محلول داشت و تنها دو
رابطه آن در سطح یك درصد معنيدار بود 11 .رابطه
( 68درصد) افزایشي و مثبت بود که نه رابطه آن (98
درصد) در سطوح یك و پنج درصد معنيدار بودند .در
مجموع نتایج بیانگر عدم برقراری رابطه یکسان و
معنيدار بین دبي و اورتوفسفات محلول در نقاط نمونه
برداری طي بارشهای مختلف بود که با نتایج Gouze
و همکاران ( Kato ،)2881و همکاران ( )2883و
 )2819( Abellمطابقت دارد .با توجه به ماهیت ذرهای
فسفر و قابلیت جذب باالی آن در خاک Blanco ،و
همکاران ( )2818علت عدم برقراری ارتباط معنيدار
دبي و اورتوفسفات محلول را تفاوت در میزان تخلیه
فسفر از خلل و فرج خاک و مدت زمان حضور رواناب
بر سطح خاک ،بیان کردند که بهدلیل محدودیت در
واجذب فسفر از رسوبات ،اورتوفسفات محلول تنها در
بارشهای با شدت متوسط ،به اوج ميرسد .زیرا میزان

تخلیه در بارشهای حدواسط نسبت به بارشهای با
شدت زیاد بیشتر است ،بهطوری که در این پژوهش
نیز ثابت شد که در بارشهای حد واسط زمستانه
 1938/11/22و بهاره  1938/81/81بهترتیب با
متوسط شدت بارش  8/14و  8/19میليمتر در ساعت
شاهد بیشینه متوسط غلظتهای اورتوفسفات محلول
بهترتیب برابر با  8/24و  8/41میليگرم در لیتر و
انحراف معیارهای بهترتیب  8/21و  8/91بوده ،در
حاليکه در شدیدترین بارش دوره پژوهش در تاریخ
 1938/28/81با شدت متوسط  1/2و بیشینه شدت
بارش  68میليمتر در ساعت ،کمینه متوسط و انحراف
معیار غلظتهای اورتوفسفات بهترتیب برابر با  8/83و
 8/82میليگرم در لیتر ،اتفاق افتاد .نتایج بررسي
ضرایب همبستگي پیرسون دبي و اورتوفسفات محلول
طي رگبارها در نقاط نمونهبرداری مختلف در جدول 2
و رابطه آبنمود و اورتوفسفاتنمود محلول ،بههمراه
روابط رگرسیوني آنها در نقطه  ،1طي رگبار
 1938/82/11و نقطه  ،4طي رگبار  1938/81/29به-
عنوان نمونه بهشرح شکل  3است.

929/

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار
جدول  -7ضرایب همبستگي پیرسون و سطح معنيداری روابط دبي و اورتوفسفات محلول نقاط نمونهبرداری طي رگبارها
نقاط
نمونهبرداری
1
2
3
4

آماره

تاریخ رگبار
1391/1/8 1390/12/26 1390/11/27 1390/2/11 1390/2/6 1390/2/1 1390/1/23 1390/1/20

ضریب همبستگي

0/415

-0/064

0/075

-0/090

** 0/688

0/171

سطح معنيداری

0/140

0/807

0/607

0/750

** -0/521

-0/379

0

0/511

0/003

0/224

ضریب همبستگي

-0/123

-0/147

-0/105

* 0/594

** -0/733

0/280

** 0/602

* 0/707

سطح معنيداری

0/677

0/574

0/475

0/020

0

0/276

0

0/010

* 0/342

0/201

** 0/491

-0/101

-0/268

-0/165

** 0/763

0/033

0/158

0/004

0/654

0/335

0/368

0

** 0/579

0/037

0/415

* 0/441

0/191

-0/132

* 0/541

0/006

0/832

0/110

0/040

0/514

0/470

0/011

ضریب همبستگي
سطح معنيداری
ضریب همبستگي
سطح معنيداری

x
x

 Xفاقد رواناب ،٭ معنيدار در سطح یك درصد ،٭٭ معنيدار در سطح پنج درصد

شکل  -9آبنمود و اورتوفسفاتنمود محلول بارش  1938/82/11نقطه  1و بارش  1938/81/29نقطه 4

ارتباط دبی و غلظت پتاسیم :با توجه به ضرایب
همبستگي پیرسون  21رابطه دبي و پتاسیم بهدست
آمده (جدول  12 ،)1رابطه ( 61درصد) مثبت و
افزاینده بود که تنها پنج رابطه آن ( 23درصد) در
سطوح یك و پنج درصد معنيدار تشخیص داده شد.
بقیه روابط منفي و کاهنده بود ،لذا در مجموع ،رابطه
معنيدار و یکسان بین دبي و پتاسیم در نقاط نمونه-
برداری طي بارشهای دوره پژوهش مشاهده نشد.
نتایج بررسي ضرایب همبستگي پیرسون دبي و پتاسیم

محلول طي رگبارها در نقاط نمونهبرداری مختلف در
جدول  1نشان داده شده است.
تحلیل تغییرپذیری غلظت مواد مغذی در طول و
بین وقایع بارشی :تحلیل نتایج بررسي تغییرپذیری
غلظت نیتریت در طول و بین وقایع بارشي بهوسیله
آزمون  ،Mann-Whitneyدر نقاط  9 ،2 ،1و  4نشان
دهنده تفاوتهای معنيدار میانگین غلظت نیتریت در
طول وقایع بارشي و بین بارشي با سطح معنيداری

جلد  ،11شماره 1931 ،2
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 8/882و  8/811بود ،اما در نقاط  2و  4در فصل بهار
با سطح معنيداری بهترتیب  8/862و  8/992و نقطه
 9فصل زمستان با سطح معنيداری  8/494تفاوت
معنيداری بین غلظت نیترات آب پایه و رگبار دیده
نشد .بیشترین تغییرات و بیشینه غلظت نیترات در
نمونههای آب پایه نقاط  9و  4در فصل زمستان
مشاهده شد (شکل .)11

صفر بود .بهطوری که در تمامي نقاط ،بیشترین
تغییرات و بیشینه غلظتهای نیتریت در نمونههای آب
پایه مشاهده شد (شکل  .)18بیشینه غلظت
مشاهدهشده نیتریت  1/29میليگرم در لیتر در نقطه
نمونهبرداری  2ثبت شد .نتایج پژوهش حاکي از تفاوت
معنيدار غلظت نیترات آب پایه و رگباری نقاط  9 ،2و
 4در طول سال با سطوح معنيدار بهترتیب صفر،

جدول  -8ضرایب همبستگي پیرسون و سطح معنيداری روابط دبي و پتاسیم محلول نقاط نمونهبرداری طي رگبارها
نقاط
نمونهبرداری
1
2
3
4

آماره

تاریخ رگبار
1391/1/8 1390/12/26 1390/11/27 1390/2/11 1390/2/6 1390/2/1 1390/1/23 1390/1/20

ضریب همبستگي

-0/457

0/059

** 0/651

-0/130

* 0/711

0/317

0/177

-0/288

سطح معنيداری

0/100

0/840

0

0/703

0/048

0/406

0/625

0/420

ضریب همبستگي

* -0/580

-0/051

0/015

0/105

0/524

** 0/939

0/430

0/519

سطح معنيداری

0/030

0/845

0/929

0/758

0/183

0

0/215

0/124

* 0/433

* 0/438

0/513

-0/470

0/453

0/034

0/015

0/061

0/144

0/308

** 0/724

-0/212

-0/387

-0/087

-0/545

0/002

0/244

0/192

0/800

0/263

ضریب همبستگي
سطح معنيداری
ضریب همبستگي
سطح معنيداری

x
x

Δ
Δ

0/102
0/779
-0/237
0/609

 Xفاقد رواناب ،٭ معنيدار در سطح یك درصد ،٭٭ معنيدار در سطح پنج درصد

شکل  -11تغییرپذیری غلظت نیتریت نقاط نمونهبرداری در طول و بین وقایع بارشي بهار  1938در زیرحوزههای آبخیز دریاچه زریوار

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار

نتایج این پژوهش ،در خصوص کاهش غلظت
نیترات در نمونههای رگباری نسبت به آب پایه با نتایج
Jordanو همکاران ( Kato ،)1332و همکاران
( Blanco ،)2883و همکاران ( Zhu ،)2818و
همکاران ( )2811و  )2819( Abellهمسو بود که
دالیل این کاهش را اثر رقیقسازی در طول رگبار،
عدم جذب نیترات بهوسیله ذرات خاک و در نتیجه

929/

عدم تجمع آن در آبخیز و حمل بهوسیله آب
زیرزمیني بیان کردند .اما با نتایج  Borahو همکاران
( )2889و  Stutterو همکاران ( )2881مغایر بود که
دالیل احتمالي آن را ميتوان تفاوت در مساحت
حوزههای آبخیز ،غلظت اولیه نیترات پیش از شروع
رگبار و میزان دبي اوج وقایع بارشي عنوان کرد.

شکل  -11تغییرپذیری غلظت نیترات در نقاط نمونهبرداری در طول و بین وقایع بارشي و فصول مختلف سال  1938در زیرحوزههای آبخیز
دریاچه زریوار

تحلیل نتایج آزمون  ،Mann-Whitneyحاکي از
عدم تفاوت معنيدار میانگین غلظت آمونیوم آب پایه و
رگبار نقاط  2و  4در فصل بهار با سطوح معنيدار به-
ترتیب  8/899و  8/441و همچنین ،نقطه  1در فصل
زمستان با سطح معنيداری  8/149بود ،اما در دیگر
فصول تفاوتها معنيدار تشخیص داده نشد .در
مجموع رفتارهای متفاوتي از ورودیها در ارتباط با
مقایسه مقادیر غلظت آمونیوم در آب پایه و رگبار
مشاهده شد .بیشترین تغییرات و همچنین ،بیشینه
غلظت آمونیوم در نقاط  2و  4مشاهده شد (شکل
 .)12با توجه به نتایج این پژوهش ،بیشینه غلظتهای

آمونیوم در وقایع رگباری ثبت شد که با نتایج  Katoو
همکاران ( )2883همسو است.
تحلیلها درخصوص مقایسه غلظت درون و بین
رگباری اورتوفسفات محلول ،بیانگر تفاوتهای اساسي
بین نقاط  1و ( 2دارای رواناب دایمي) و نقاط  9و 4
(دارای رواناب فصلي در بهار و زمستان) بود .بهطوری
که بیشینه غلظتهای اورتوفسفات محلول در نقاط 1
و 2در آب پایه و در نقاط  9و  4در طي رگبارها ثبت
شد (شکل  .)19با توجه به اینکه منابع فسفر ذرهای
شامل هر دو منبع نقطهای (فاضالبها و مناطق تجمع
فضوالت دامي) و غیر نقطهای (فسفر خاک و یا پخش
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کود در مزارع) ميباشد ( Owensو ،)2882 ،Walling
روند مشاهدهای کاهش میزان اورتوفسفات محلول با
افزایش دبي در نقطه  2در طول رگبارها نشانگر اثر
رقیقسازی در ارتباط با تغییر منابع رسوب در طول
وقایع با دبي زیاد بود .زیرا منابع غیر نقطهای مانند
سطح حوزه آبخیز ،دارای فسفر کمتری نسبت به منابع
نقطهای مانند فاضالبها و مراکز تجمع مازاد فضوالت
دامي در آبراهههاست .لذا ،در مواقع رگباری ،بیشتر
رسوبات از منابع نقطهای تأمین شده ،با توجه به اثر
رقیقسازی در طول وقایع ،با افزایش دبي و غلظت
رسوب معلق ،غلظت اورتوفسفات محلول کاهش یافت،
که با نتایج  Blancoو همکاران ( )2818مطابقت دارد.
تغییرات غلظت اورتوفسفات محلول در طول رگبارها

ناچیز بود ،اما در زمان آب پایه بیشترین تغییرات
مشاهده شد که با نتایج  Gouzeو همکاران ()2881
مطابقت دارد .نتایج بهدست آمده حاکي از کمتربودن
غلظت اورتوفسفات محلول در طول سال در مقایسه با
نیترات و آمونیوم بود که با نتایج  Caiو همکاران
( )2881همسو ميباشد .تحلیل نتایج تغییرپذیری
غلظت پتاسیم بیانگر عدم تفاوت معنيدار در درون و
بین وقایع رگباری در این پژوهش بود .بهطوری که به-
جز نقطه نمونهبرداری  4با سطوح معنيدار بهترتیب
 8/816و  8/821در فصول بهار و زمستان ،در دیگر
نقاط تفاوت معنيداری بین غلظت پتاسیم در آب پایه
و رگبار در فصول بهار ،زمستان و کل سال مشاهده
نشد (شکل .)14

شکل  -12تغییرپذیری غلظت آمونیوم در نقاط نمونهبرداری در طول و بین وقایع بارشي و فصول مختلف سال  1938در زیرحوزههای آبخیز
دریاچه زریوار

تأثیر نوسانات هیدرولوژیکي بر غلظت مواد مغذی آبهای ورودی به دریاچه زریوار
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شکل  -13تغییرپذیری غلظت اورتوفسفات محلول در نقاط نمونهبرداری در طول و بین وقایع بارشي و فصول مختلف سال  1938در
زیرحوزههای آبخیز دریاچه زریوار

شکل  -14تغییرپذیری غلظت پتاسیم در نقاط نمونهبرداری در طول و بین وقایع بارشي و فصول مختلف سال  1938در زیرحوزههای آبخیز
دریاچه زریوار
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 نیترات و، بهطوری که غلظت نیتریت،بارشي بود
 نتایج.آمونیوم آب پایه بیش از نمونههای رگباری بود
حاکي از تأثیر نوع آبراههها از لحاظ فصلي و
دائميبودن بر تجمع فسفر در آبراههها در فصول
 غلظت پتاسیم در طول و بین وقایع.مختلف بود
.بارشي هیچ تغییر معنيداری را از خود نشان نداد
بدیهي است بررسي تغییرات در مقیاس زماني ساالنه و
 لحاظ شرایط انساني حاکم بر حوزه آبخیز از،همچنین
 تأثیر نوع محصوالت،جمله کاربریهای مختلف اراضي
 نحوه آبیاری و در نتیجه،کشاورزی کشت شده
آبشویي مواد مغذی برای ارائه جمعبندی نهایي و نیز
-تعمیم آن به حوضههای مشابه ضروری به نظر مي
.رسد
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