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 يادداشت فنی
 

بررسی تأثیر احداث سد گتوند بر تغییرات سری زمانی 

 پارامترهای كیفی جريان

 

  8شهیدیی لعو  *0حمد ناظری تهرودیم
 

 چکیده
حی رهای کیفی آب سطهدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات زمانی پارامت

های هیدرومتری سوسن و گتوند به منظور رودخانه کارون در محل ایستگاه
فی باشد. متغیرهای کیبررسی اثر احداث سد گتوند بر روی رودخانه کارون می

 4911 -4939در دوره آماری  SARو  TDS ،EC ،pHمورد بررسی شامل 
ایستگاه  درشده کندال اصالح  -باشد. نتایج حاصل از آزمون منمی

تلفیقی از روند افزایشی و  TDSهیدرومتری سوسن نشان داد که متغیر 
کاهشی را در مقیاس ماهانه تجربه کرده است. در این بین ماه مرداد با روند 

مواجه بوده و با توجه به شیب سن محاسبه  TDSدار در متغیر افزایشی معنی
افزایش یافته است  92/42۳( mg/lسال اخیر ) 41شده، مقدار این پارامتر در 

تواند یكی از دالیل این افزایش باشد. که افزایش درجه حرارت در این ماه می
بوده  TDSدر ایستگاه سوسن نیز مشابه  ECهمچنین روند تغییرات پارامتر 

دار داشته است. علت آن های سال روند افزایشی غیرمعنیو در اکثر ماه
فزایش درجه حرارت و یا سازندهای تواند کاهش حجم جریان، امی

شناسی منطقه باشد. ایستگاه گتوند بعد از ایستگاه سوسن و در پایین زمین
 کندال اصالح -نتایج حاصل از آزمون من .دست سد گتوند واقع شده است
دار کیفیت آب رودخانه کارون بعد از سد گتوند شده نشان دهنده کاهش معنی

فزایشی و کاهشی را در محل ایستگاه گتوند در روندی ا TDSباشد. متغیر می
در محل ایستگاه گتوند در تمامی  ECمقیاس ماهانه تجربه کرده است. پارامتر 

کند. با مقایسه نتایج حاصل از های سال وجود روند افزایشی را تأیید میماه
ان توکندال اصالح شده برای دو ایستگاه سوسن و گتوند می -آزمون من

گیری کرد که کیفیت آب در محل ایستگاه گتوند به شدت تغییر چنین نتیجه
ن های زمانی مورد مطالعه نشاکرده است. نتایج بررسی زمان تغییر روند سری

که آبگیری سد گتوند شروع  4921دار در سال داد که بیشترین شكست معنی
ای هشده است، رخ داده است. به طور کلی نتایج نشان داد که تغییرات پارامتر

دار بوده و در ایستگاه هیدرومتری گتوند معنی کیفی جریان رودخانه کارون
جریان رودخانه در این  ECطوری که مقدار تغییرات زیادی داشته است. به

درصد افزایش یافته  41۳حدود  4922نسبت به سال  4932ایستگاه در سال 
ررسی مورد باست. بررسی شیب خط روند و روند تغییرات پارامترهای کیفی 

 ECدر طی دوره آماری مورد بررسی نشان داد که روند تغییرات پارامترهای 
درصد و در  11و  1۳در ایستگاه هیدرومتری گتوند به ترتیب حدود  TDSو 

 درصد افزایش یافته است. 2و  4۳ایستگاه سوسن به ترتیب حدود 
 

مانی، ز کندال، سد گتوند، سری -آزمون پتیت، آزمون من :كلمات كلیدی
 .هدایت الكتریكی

 22/1/31تاریخ دریافت مقاله: 
 2۳/4۳/31: مقاله پذیرش تاریخ

 
 وم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجنددانشجوی دکتری منابع آب، گروه عل -4

 لوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجندانشیار گروه عد -2
 نویسنده مسئول -*

 امكانپذیر است. 4931 تا پایان اسفند در مورد این مقاله (Discussion)بحث و مناظره 
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Evaluation of Gotvand Dam Construction 

Impacts on Time Series Variability of 

Water Quality Parameters 
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the temporal trends of 
surface water quality parameters of Karun River in Sosan and 
Gotvand hydrometric stations to study the effects of Gotvand 
dam Construction. The water quality variables were TDS, EC, 
pH and SAR studied for the period of 1998 to 2014. The results 
of modified Mann-Kendall test for Sosan station indicated that 
the TDS underwent increasing and decreasing trends in 
monthly scale. August had the most significant increasing 
trend in TDS variable and based on the calculated Sen slope, 
this variable increased about 180.32 (mg/l) in recent 16 years. 
The temperature rise in this month could be one of the reasons 
for this raise. Also the trend of EC variables in Sosan station 
followed that of TDS and has a non-significant increasing 
trend for most of the months. It could be due to the reduced 
volume of flow, temperature rise, or the geological formations 
of the region. Gotvand station is located downstream of the 
Sosan station and the Gotvand dam. The results of modified 
Mann-Kendall test for Gotvand station indicated the 
significant deteriorating trend in water quality of Karun River 
downstream of Gotvand dam. TDS variable has an increasing 
and decreasing trend in Gotvand station in monthly scale while 
EC variable in this station has an increasing trend in all months. 
Comparing the results of modified Mann-Kendall test for the 
two stations of Sosan and Gotvand showed that the water 
quality has strongly changed in Gotvand station. Evaluatiing 
the time of change in time series trend showed that the most 
significant failure occurred in 2007 as the Gotvand reservoir 
filling had started. Overall results indicated that changes in 
water quality parameters of Karun river during the studied 
period are significant in Gotvand hydrometric station. In 2014 
the EC value in this station increased about 160 percent 
compared to 2003. the results of evaluation the slope of trend 
line and the trend of quality parameters in the studied time 
period indicated that the trend of EC and TDS variables was 
increase about 50 and 47 percent in Gotvand and about 10 and 
8 percentages in Sosan hydrometric station, respectively. 
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 مقدمه  -0

امروزه در اکثر کشورهای جهان کمبود منابع آب یكی از مسائل اساسی 
شود که کشور ما نیز از این قضیه و استراتژیک آن کشور محسوب می

های مقابله با این مسئله و نیز استفاده باشد. یكی از راهمستثنی نمی
هایی با آبدهی قابل توجه ی رودخانهبهینه از منابع آب، احداث سد بر رو

چنین مفید دارند. در مجموع باید باشد. سدها اثرات مخرب و هممی
کوشش کرد که اثرات مضر و مفید زیست محیطی و همچنین اجتماعی 

ها به عنوان بخشی از ارزیابی اقتصادی یک ارزیابی شوند تا این هزینه
ان ت پارامترهای کیفی جریپروژه سد، لحاظ گردند. بررسی روند تغییرا

تواند عملكرد و اثرات زیست محیطی رودخانه در محل احداث سدها می
ها را نشان دهد. محققین مختلفی در مناطق مختلف جهان از آزمون آن

کندال بطور وسیع برای ارزیابی معنی -ای منآماری ناپارامتری رتبه
ی و متئورولوژیكی های زمانی هیدرولوژیكدار بودن وجود روند در سری

 Anbazhagan and Nairاند. از قبیل کیفیت آب، استفاده کرده

 مكانی تغییرات جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با (2004)
بررسی کرده و  پانول دشت در را زیرزمینی آب شیمیایی عناصر
 .های زیرزمینی مطلوب و نامطلوب را تهیه کردندهای مناطق آّبنقشه

Hassanvand (2010)  در تحقیقی به بررسی اثر سازندهای منطقه
گتوند در بررسی آلودگی سد گتوند پرداخت. نتایج تحقیق ایشان نشان 

، نشان از 4922تا  4921های داد که مقایسه نتایج کیفی آب بین سال
 Nakhaei et .، سولفات، کلر و سدیم دارد EC،pH افزایش مقادیر

al. (2011)  بررسی کیفیت آب رودخانه کارون در در تحقیقی به
ها به این نتیجه رسیدند که سازندهای سرشاخه پرداختند. آن

ترین عامل کنترل کیفیت آبهای سطحی شناسی به عنوان مهمزمین
در  SolaimaniSardo et al. (2013) .باشددر رودخانه کارون می

نه چم اای به بررسی روند متغیرهای شیمیایی کیفیت آب رودخمطالعه
 -نها در مطالعه خود از آزمون ناپارامتری منآباد پرداختند. آانجیر خرم

کندال بهره برده و نشان دادند که برخالف وجود روند نزولی در 
متغیرهای اسیدیته و دبی جریان سایر پارامترهای مورد بررسی از قبیل 

وند دارای ر TDSکربنات، کلر، کلسیم، منیزیم و هدایت الكتریكی، بی
درصد بودند که این تغییرات  33دار در سطح اطمینان صعودی و معنی

ز هدف اکند. کاهش کیفیت آب و افزایش امالح محلول را تأیید می
انجام تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات و زمان تغییر روند سری زمانی 

در  pHو  TDS ،EC ،SARپارامترهای کیفی رودخانه کارون از قبیل 
های هیدرومتری سوسن و گتوند واقع بر رودخانه کارون اهمحل ایستگ

 باشد.می 4911-39در دوره آماری 
 

 هامواد و روش -8

 منطقه مورد مطالعه -8-0

به  ساختگاه طرح سد و نیروگاه آبی گتوند علیا در نقطه جغرافیایی
 41درجه و  92شرقی و عرض  ثانیه 4۳دقیقه و  11درجه و  12 طول 

کیلومتری از مصب رودخانه  92۳فاصله  شمالی و در  نیهثا 2دقیقه و 
واقع در استان  کیلومتری شمال شرقی شهرستان گتوند 4۳کارون و در 

های انحراف طرح سد و عملیات احداث تونل .خوزستان قرار دارد
و عملیات اصلی  4911گتوندعلیا در اردیبهشت ماه سال  نیروگاه

و انحراف کامل آب رودخانه نیز  آغاز شد 492۳ساختمانی سد در سال 
سال  پس از پایان عملیات اجرایی فرازبند، در اردیبهشت ماه

 Iran Water and Power Resourcesصورت گرفت )4922

Development Company (IWPC در این مطالعه جهت بررسی .))
های ایستگاه pHو  EC ،TDS ،SARروند تغییرات پارامترهای 

کندال اصالح شده و  -توند از آزمون منهیدرومتری سوسن و گ
همچنین جهت بررسی زمان تغییر روند پارامترهای مذکور از آزمون 

 ها به ترتیب بهپتیت استفاده شد که جهت اطالع از آماره این آزمون
Kumar et al. (2009)  وPettitt (1979) .مراجعه شود 

 

 نتايج و بحث - 3

ه پارامترهای کیفی جریان رودخان نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات
 4ای ههای سوسن و گتوند به ترتیب به شرح شكلدر محل ایستگاه

شود که در ایستگاه مشاهده می 4ارائه گردید. با توجه به شكل  2و 
های مهر، آبان، آذر، خرداد، تیر و شهریور روند افزایشی سوسن در ماه

د، فروردین و اردیبهشت های دی، بهمن، اسفندار و در ماهغیر معنی
وجود دارد. در این بین  TDSهای دار در سریروند کاهشی غیرمعنی

مواجه بوده و با توجه  TDSدار در متغیر ماه مرداد با روند افزایشی معنی
شود که مقدار این پارامتر در به شیب سن محاسبه شده مشاهده می

 91یشی حدود افزایش یافته که افزا 92/42۳( mg/lسال اخیر ) 41
 رسد با افزایش درجه حرارت در ماهدهد. به نظر میدرصد را نشان می

چنین در این ماه میزان دبی مرداد میزان تبخیر افزایش یافته و هم
یابد که هر دو عامل باعث افزایش غلطت امالح نظیر جریان کاهش می

شود. از سوی افزایش درجه حرارت آب هدایت الكتریكی در آب می
 TDSتأثیر مستقیم بر میزان هدایت الكتریكی و به طبع آن افزایش 

نیز به صورت  TDSو  ECدارد و با افزایش درجه حرارت، مقادیر 
 TDSنیز مشابه  ECیابد. روند تغییرات پارامتر مستقسم افزایش می

های مهر، آبان، آذر، بوده و افزایشی و کاهشی داشته است. در ماه
های دار و در ماهو شهریور روند افزایشی غیر معنی خرداد، تیر، مرداد

ار در ددی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت روند کاهشی غیرمعنی
در مقیاس ماهانه روند  pHمشاهده گردید. پارامتر  ECهای سری
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های مهر، آبان، آذر، دی، اسفند، کاهشی داشته است که در ماه
دار ها معنیریور کاهش موجود در دادهفروردین، خرداد، تیر، مرداد و شه

بوده است. این امر به مفهوم اسیدیته شدن آب است و اراضی و 
تواند به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در های پایین دست را میمخزن

چنان وجود دارد ولی دو ماه بهمن و اردیبهشت نیز روند کاهشی هم
 توان انتظار داشت کهیدار نیست اما در صورت ادامه روند فعلی ممعنی

دار گردد. براساس شیب معنی pHهای آتی تغییرات مربوطه در در سال
، در ماه آبان و برابر با pHسن محاسبه شده بیشترین مقدار کاهش 

سال اخیر رخ داده است. یكی از متغیرهای مهم در تعیین  41در  -22/۳
ضر نتایج آزمون باشد. در مطالعه حامی SARکیفیت آب آبیاری پارامتر 

در ایستگاه هیدرومتری  SARکندال اصالح شده برای متغیر -من
دهد. فقط در ماه دی و سوسن تغییرات چندان شدیدی را نشان نمی

را  SARدار در توان به ترتیب روند کاهشی و افزایشی معنیمرداد می
 SARمشاهده کرد. با توجه به شیب سن محاسبه شده نرخ تغییرات 

در هر سال محاسبه  ۳29/۳و در ماه مرداد  -۳12/۳ی برابر با در ماه د
 TDSماه از سال روند تغییرات در مقدار  44گردید. به طور کلی 

افزایشی بوده است. با مقایسه نتایج این ایستگاه با ایستگاه سوسن 
 TDSشود که روند تلفیقی )روندهای افزایشی و کاهشی( مشاهده می

ت. ها تبدیل شده اسند افزایشی در تمامی ماهدر ایستگاه سوسن به رو
باشد. مقدار در پایین دست سد می TDSاین امر نشان دهنده افزایش 

، با توجه به شیب سن محاسبه شده TDSافزایش در سری شهریور 
دهنده باشد که نشانسال اخیر می 41در  32/119( mg/lبرابر با )
باشد. با توجه به شكل میدر این ماه  TDSدرصدی مقادیر  1۳افزایش 

های سال وجود در محل ایستگاه گتوند در تمامی ماه ECپارامتر  2
های آبان، بهمن، تیر و شهریور کند. در ماهروند افزایشی را تأیید می

رخ داده است. در ایستگاه  ECهای دار در سریروند افزایشی معنی
داد ا نشان میتلفیقی از کاهش و افزایش ر ECسوسن روند تغییرات 

از بین رفته است بلكه  ECاما در ایستگاه گتوند نه تنها روند کاهشی 
داری افزایش یافته است. این به صورت معنی ECدر چهار ماه از سال 

های کشاورزی و صنعتی موجود در  پایین تواند به شدت فعالیتامر می
النه، در دست سد را با مخاطرات فراوانی مواجه نماید. در مقیاس سا

در هر سال برابر  ECباالدست سد و در ایستگاه سوسن نرخ تغییرات 
بوده اما در ایستگاه گتوند )بعد از سد گتوند(  14/9( mhos/cmµبا )

رسیده است. با توجه به نتایج  32/93( mhos/cmµاین عدد به )
شود که در های مورد بررسی مشاهده میبررسی زمان تغییر روند داده

ماه  41و  41ستگاه هیدرومتری سوسن و گتوند به ترتیب در محل ای
ها رخ داده است. این امر از آبان ماه دار در سری دادهشكست معنی

ادامه داشته است. در ایستگاه گتوند که  4921آغاز و تا آبان ماه  4924
در پایین دست ایستگاه سوسن واقع شده است، تغییرات به مراتب 

کیفی رودخانه مورد مطالعه رخ داده به طوریكه  هایشدیدتری در سری
غییرات اند. بیشترین تماه شكست در متغیرهای کیفی را تجربه کرده 41

و در شهریور ماه رخ داده است. جهت بررسی آنالیز  4921نیز در سال 
های کیفی مربوط به دو کیفی آب سطحی در منطقه مورد مطالعه داده

قرار گرفت. نتاج بررسی آنالیز کیفی  مورد بررسی 4932و  492۳سال 
 4بندی کیفیت آب بر اساس مصرف کشاورزی به شرح جدول و طبقه

 ارائه گردید. 2و بر اساس سختی کل به صورت جدول 

 

 هاینتايج آزمون پتیت )بررسی زمان تغییر روند داده -3-0

 مورد بررسی(

اد دنتایج بررسی کیفیت آب سطحی بر اساس مصرف کشاورزی نشان 
تا  492۳سال مورد بررسی )از  42ایستگاه گتوند در  ECکه مقدار 

درصد افزایش  2۳درصد و ایستگاه سوسن حدود  41۳( حدود 4932
یافته است.
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Fig 1- Trend of change in surface water quality in Sosan Station (Modified Mann– Kendall test) 
 كندال اصالح شده( -روند تغییرات پارامترهای كیفی آب سطحی در ايستگاه هیدرومتری سوسن )آزمون من -0شکل 
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Fig 2- Trend of change in surface water quality in Gotvand Station (Modified Mann– Kendall test) 

 كندال اصالح شده( -ات پارامترهای كیفی آب سطحی در ايستگاه هیدرومتری گتوند )آزمون منروند تغییر  -8شکل 

 
Table 1- Results of water quality evaluation (agricultural consumption) 

 نتايج بررسی كیفیت آب )مصرف كشاورزی( -0جدول 

SAR EC 
(µmhos/cm) 

Class Year Water quality for agriculture 
Sampling 

location 

1.96 718 C2-S1 
2001 

(1380) 
Slightly salty - suitable for agriculture 

Gotvand Station 
5.5 1877 C3-S2 

2013 

(1392) 
Salty water - Suitable for agriculture 

1.01 430 C2-S1 
2001 

(1380) 
Slightly salty - suitable for agriculture 

Sosan Station 
2.56 776 C3-S1 

2013 

(1392) 
Salty water - Suitable for agriculture 

 
Table 2- Investigating the water quality of the study area for the total hardness 

 بررسی كیفیت آب منطقه مورد مطالعه بر اساس سختی كل -8جدول 

Total 

hardness 
Temporary 

hardness 

Permanent 

hardness 

Water quality, 

based on the total 

hardness 

Year Sampling location 

160.26 160.26 0.00 Hard 2001 (1380) 
Gotvand Station 

394.46 244.00 150.46 Quite hard 2013 (1392) 

151.22 151.22 0.00 Hard 2001 (1380) 
Sosan Station 

202.99 202.99 0.00 Hard 2013 (1392) 

 
توان مشاهده کرد که سختی دائم ایستگاه گتوند می 2بر اساس جدول 

برابر افزایش یافته و 41۳حدود  492۳نسبت به سال  4932در سال 
بندی کامال سخت قرار گرفته است. آب سطحی این ایستگاه در طبقه

 های مورد بررسی تغییریسختی دائم در ایستگاه سوسن در طی سال
درصد را نشان  99ولی میزان سختی کل افزایشی حدود نداشته است 

دهد. میزان شدت سختی آب، به بستر جریان آب در سطح و زیر می
سختی زیادتری تا آبهای  آهكی نواحیهای زمین بستگی دارد. آب

ی آب در طول زمان نیز تغییر پذیر دارند. سخت شنی و یا گرانیتی نواحی

اد شكی، زیاست. معموالً سختی آبها در فصل باران، کم و در فصل خ
تواند یكی از دالیل افزایش این پارامتر در ایستگاه شود که میمی

چنین نتایج نشان داد که میزان سختی کل ایستگاه هم سوسن باشد.
به ترتیب حدود   492۳نسبت به سال  4932گتوند و سوسن در سال 

های ترین چالشدرصد افزایش یافته است. یكی از مهم 91و  411
های نمكی در یرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگهایجاد شده پ

 اطراف محل آبگیری سد است. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86
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 تحلیل نتايج -3-8

نتایج کلی تحقیق نشان داد که در باالدست ایستگاه گتوند )ایستگاه 
داری در کیفیت آب رخ نداده است؛ اما بعد از سوسن( تغییرات معنی

 داری در پارامترهاینیمحل سد و در ایستگاه سد گتوند، تغییرات مع
کیفی آب رودخانه به وقوع پیوسته است. بیشترین میزان تغییرات نیز 

رخ داده است. با توجه به  4921بر اساس نتایج تست پتیت در سال 
ساخت بدنه سد تقریباً کامل شده و آبگیری  4921اینكه در سال 

 توان نتیجه گرفت کهشده است، میمحدودی نیز در آن انجام می
ساخت سد گتوند پارامترهای کیفی رودخانه کارون را تحت تأثیر قرار 

توان که دریاچه سد به طور کامل پر شده، می 493۳داده و از سال 
های آتی، آثار احداث سد در تغییر انتظار داشت که پس از آمار برداری

پارامترهای کیفی رودخانه به روشنی قابل تشخیص باشد. 
Madadinia et al. (2014)  نیز در بررسی کیفیت آب رودخانه کارون

در بازه اهواز به موضوع کاهش کیفیت آب اشاره کردند. با گذشت زمان 
 C3-S2به حالت  C2-S1مشاهده شد که تیپ آب ایستگاه گتوند از 

 Hassanvandتغییر کرده و شور شده که این موضوع با تحقیقات 

ین چنلیا مطابقت دارد. همدر ارزیابی آلودگی آب سد گتوند ع (2010)
ی از آب ترنتایج نشان داد که در باالدست سد گتوند کیفیت مطلوب

نیز در تحقیقات خود  Nakhaei et al. (2011)شود که مشاهده می
های کارون از کیفیت مناسبی برخوردار نشان دادند که آب سرشاخه

 بوده و در محدوده استانداردهای جهانی واقع شده است.
 

 گیرینتیجه - 4

متری ایستگاه هیدرو در این تحقیق روند تغییرات متغیرهای کیفی دو
سوسن و گتوند به منظور بررسی اثر احداث سد گتوند بر روی رودخانه 
کارون مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای کیفی مورد بررسی شامل 

TDS ،EC  ،)هدایت الكتریكی(pH  وSAR  4939در دوره آماری- 
کندال اصالح شده برای  -باشد. نتایج حاصل از آزمون منیم 4911

تلفیقی از روند  TDSایستگاه هیدرومتری سوسن نشان داد که متغیر 
افزایشی و کاهشی را در مقیاس ماهانه تجربه کرده است. در این بین 

مواجه بوده و با توجه  TDSدار در متغیر ماه مرداد با روند افزایشی معنی
( mg/lسال اخیر ) 41اسبه شده، مقدار این پارامتر در به شیب سن مح

در  ECافزایش یافته است. همچنین روند تغییرات پارامتر  92/42۳
های سال روند بوده و در اکثر ماه TDSایستگاه سوسن نیز مشابه 

 -دار داشته است. در مطالعه حاضر نتایج آزمون منافزایشی غیرمعنی
در ایستگاه هیدرومتری سوسن  SAR کندال اصالح شده برای متغیر

دهد. فقط در ماه دی و مرداد تغییرات چندان شدیدی را نشان نمی
را مشاهده  SARدار در توان به ترتیب روند کاهشی و افزایشی معنیمی

کرد. ایستگاه گتوند بعد از ایستگاه سوسن و در پایین دست سد گتوند 

ندال اصالح شده برای ک -واقع شده است. نتایج حاصل از آزمون من
ت آب گیر کیفیایستگاه هیدرومتری گتوند نشان دهنده کاهش چشم

روندی افزایشی  TDSباشد. متغیر رودخانه کارون بعد از سد گتوند می
و کاهشی را در محل ایستگاه گتوند در مقیاس ماهانه تجربه کرده 

نتیجه وان تاست. با مقایسه نتایج این ایستگاه با ایستگاه سوسن می
در پایین دست سد به شدت افزایشی  TDSهای گرفت که روند سری

های سال در محل ایستگاه گتوند در تمامی ماه ECباشد. پارامتر می
های آبان، بهمن، تیر و کند. در ماهوجود روند افزایشی را تأیید می

رخ داده است. در  ECهای دار در سریشهریور روند افزایشی معنی
تلفیقی از کاهش و افزایش را نشان  ECوسن روند تغییرات ایستگاه س

از بین رفته است  ECداد اما در ایستگاه گتوند نه تنها روند کاهشی می
به شدت افزایش یافته و روند تغییرات  ECبلكه در چهار ماه از سال 

 دار شده است. آن معنی
 

ییرات تغدر مقیاس ساالنه، در باالدست سد و در ایستگاه سوسن نرخ 
EC ( در هر سال برابر باmhos/cmµ )14/9  بوده اما در ایستگاه گتوند

برابر افزایش داشته و به عدد  44)بعد از سد گتوند( این عدد 
(mhos/cmµ )32/93   افزایش در هر سال رسیده است. پارامترpH 

در مقیاس ماهانه روند کاهشی شدیدی داشته است که این امر به 
شدن و عدم بهبود کیفیت آب در پایین دست ایستگاه  مفهوم اسیدیته

باشد؛ چراکه در ایستگاه سوسن نیز جریان رودخانه با کاهش سوسن می
pH  مواجه بوده و بعد از سد گتوند نیز امر اصالح نشده است. روند کلی

SAR  نیز در مقیاس ساالنه افزایشی است که نسبت به ایستگاه سوسن
چنین نتایج حاصل از بررسی دهد. هممی شرایط نامطلوبی را نشان

های مورد بررسی حاکی از نامطلوب شدن هیدروشیمیایی آب ایستگاه
 کیفیت آب منطقه مورد مطالعه در طی دوره آماری را دارد.
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