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  چکیده
آب  هاي مختلفی از جمله زه تحت تاثیر آالینده، ترین رودخانه کشور به عنوان پرآبرودخانه کارون آب 

اي است  شاخص شناخته شده) WQI(شاخص کیفیت آب . قرار داردهاي شهري و صنعتی  کشاورزي و فاضالب
هدف این مقاله بررسی و ارزیابی . کند که چند متغیر تاثیرگذار در کیفیت آب را در قالب یک عدد تلفیق می

براي . است) GIS(و با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی  WQIوضعیت کیفی آب رودخانه کارون بر اساس 
، فسفات، نیترات، کدورت و کالیفرم مدفوعی در DO ،BOD ،TDSما، ، دpHهاي ماهانه شامل  ، دادهمنظوراین 

بیان شرایط کیفی  براي. قرار گرفت بررسیمورد  1391تا  1386هاي  از رودخانه و در طی سال اي طول بازه
 بر اساس نتایج، همه مقادیر شاخص محاسبه شده. شد ارائه GIS، با استفاده از رودخانه، تغییرات مکانی کیفیت آب

براي رودخانه در طبقه متوسط قرار گرفتند و این به معناي آن است که آب رودخانه در بازه مورد مطالعه تنها با 
، WQIمقادیر  زمانی -مکانیبر اساس توزیع . تواند براي شرب مورد استفاده قرار گیرد اعمال تصفیه پیشرفته می

باشند و این در حالی است که  کیفیت آب میهاي گتوند و دارخوین در زمستان داراي بهترین  ایستگاه
  .ترین سطج کیفی قرار دارند هاي مالثانی و اهواز در همین فصل در پایین ایستگاه

  WQI ،BODرودخانه کارون، زمانی،  -تحلیل سري زمانی، توزیع مکانی :هاي کلیدي واژه
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  قدمهم -1
تنها در سه دهه . ها در طول تاریخ نشر ثابت شده است دهنده و ضامن بقاي تمدن نقش مهم آب به عنوان شکل

اي احساس شد، به طوري که در حال حاضر کیفیت آب  پایانی قرن بیستم نگرانی در خصوص کیفیت آب به طور گسترده
دهد بلکه سالمت انسان،  فیت آب را تحت تاثیر قرار میآلودگی آب نه تنها کی. اهمیتی به اندازه کمیت آن پیدا کرده است

یک راه براي توصیف کیفیت آب فهرست نمودن غلظت هر چیزي . ]1[کند  توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعی را تهدید می
از زمانی که . این چنین فهرستی تنها براي متخصصین آب قابل استفاده است. است که در آن نمونه آب موجود است

آوري شد، نیاز به بیان آن به شکلی که به  ها جمع برداري و تجزیه و تحلیل نمونه هاي کیفیت آب از طریق نمونه داده
ارزیابی مستمر پارامترهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب بخش ضروري . سادگی قابل فهم باشد احساس شد

تواند به  شود که معموالً نمی اي می طالعات قابل مالحظهآوري ا این کار منجر به جمع. هاي کنترل کیفیت آب است برنامه
اي براي بیان کیفیت آب  روش شناخته شده) WQI(ازوکار شاخص کیفیت آب س. طور مستقیم کیفیت آب را تعیین نماید

  .]2[دهد  است که به تغییرات در خصوصیات آب واکنش نشان می
خانه اوهایو در ایاالت متحده، روش جدیدي به شکل ، هورتن از کمیسیون بهداشت آب دره رود1965در سال 

دهی و تلفیق پارامترهاي  بندي کیفیت آب ارائه کرد و یک فرمول ریاضی با انتخاب، وزن یک عدد شاخص براي رتبه
عددي است که کیفیت آب را با  WQIشاخص . ]3[فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب به صورتی ساده تعریف نمود 

این شاخص روش ساده و مختصري براي بیان کیفیت . کند گیري شده بیان می ع پارامترهاي کیفی اندازهتوجه به مجمو
هاي آبی به منظور مصارف متنوعی از قبیل گردشگري، شنا، شرب، کشاورزي، پرورش ماهی و غیره فراهم آورده  پیکره
هاي موجود در  ها و چالش نترل آلودگیتوانند از این شاخص جهت توضیح عملکرد خود در ک ها نیز می دولت. است

هاي  بندي تشخیص داده شده و فرمول WQIاز اینرو مدت زیادي است که  اهمیت . مدیریت منابع آب استفاده نمایند
بندي یا معادله به دست  ها رتبه مربوط به هر پارامتر از منحنی رتبه در همه این روش. مختلفی براي آن پیشنهاد شده است

پارامتر دخیل در شاخص، مقدار رتبه از منحنی  9ر شاخص کیفیت آب استفاده شده در این مقاله نیز براي هر د. آید می
  .بندي مربوطه استخراج شده است رتبه

هاي داده را ترکیب  کشی و پایگاه افزاري مناسبی است که نقشه ابزار نرم) GIS(هاي اطالعات جغرافیایی  سامانه
تواند به کشف الگوهاي پیچیده و  می GISهاي تولید شده در محیط  هاي مکانی و نقشه حلیلتجزیه و ت. ]4[کرده است 

هاي پیچیده را  و به این صورت مدیریت سامانه ]5[ارتباطاتی که ممکن است در جداول و متن به چشم نیاید، کمک کند 
جلوگیري از سیالب، درك محیط زیست ابزاري قوي براي مسائل منابع آب، ارزیابی کیفیت آب،  GIS. ]6[بهبود بخشد 

) 2014(همان طور که سادات نوري و همکاران . ]7[اي است  طبیعی و مدیریت کردن منابع آب در مقیاس محلی و منطقه
  .]8[ یفیت آب زیرزمینی را نشان دادنددر ارزیابی ک WQIو  GISکارایی ترکیب 

کیفیت آب . ]11و  10، 9[ها در آفریقا و آسیا مفید شناخته شده است  بندي رودخانه براي دسته WQIهمچنین 
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ) 2007(هاي گوآداراما و منزانارس در اسپانیا به وسیله سانچز و همکاران  رودخانه

 بندي شد ساس آب رودخانه از خوب تا متوسط دستهبر  این ا. هاي مورد نظر مفید بوده است بندي آب براي دسته WQIکه 
به این نتیجه دست یافتند که رودخانه ساالك در مالزي کمی  WQIبر اساس شاخص ) 2012(رزلی و همکاران . ]12[

تر  زیست براي جوامع پیرامونی سالم آلوده شده است و اقداماتی باید در جهت بهبود کیفیت آب آن انجام شود تا محیط
ماه سال مورد مطالعه قرار دادند و سپس  12نیز رودخانه مرادبیک در ایران را براي ) 2015(صمدي و همکاران . ]13[ شود

  .]14[ ، به انجام رساندندGISبندي رودخانه را از کیفیت متوسط تا بد، با استفاده از  منطقه
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مورد  GISکیفیت آب رودخانه کارون را در بازه زرگان تا ام التمیر با استفاده از ) 2004(صفاریان و مشایخی 
 دست کیفیت متوسط دارد نتایج نشان داد این رودخانه در باالدست داراي کیفیت خوب بوده و در پایین. بررسی قرار دادند

ب کارخانه صابون شهر خرمشهر را بر کیفیت آب رودخانه کارون با اثر فاضال) 2012(داداللهی سهراب و همکاران . ]15[
و در خروجی این  54در ورودي شهر برابر  WQIاین نتیجه به دست آمد که . مورد ارزیابی قرار دادند WQIاستفاده از 

اثرات بالقوه ) 2013(مظاهري و همکاران . ]16[ است و این به معناي تغییر طبقه کیفیت آب از متوسط به بد است 45منطقه 
نتایج . ارزیابی نمودند WQIو  NSFWQIهاي مزرعه پرورش ماهی را بر کیفیت آب رودخانه زرینگل را بر اساس  پساب

هاي وارد شده در بهار و تابستان دلیل افت کیفیت  این تحقیق تغییرات مکانی و زمانی را نشان داد و آشکار شد که پساب
  .]17[ محیطی براي جلوگیري از خطرات الزامی است بر اساس استانداردهاي زیست آب است و انجام عملیات تصفیه

با پشتیبانی موسسه و  ]18[ )1971(توسط دینینگر و ماسیوناس که  WQIنسخه ارتقاء یافته از از در مطالعه حاضر 
کیفی آب رودخانه ، به منظور چایش شهرت یافت NSFWQIبه  ه وپیشنهاد شد) NSF(بهداشت ملی ایاالت متحده 

رودخانه استفاده شده  این آلودگی در مکانی به خوبی به منظور ارزیابی و پایش GISاز همچنین . کارون استفاده شده است
  .است

  
  هامواد و روش -2

 عمان دریاي و فارس خلیج آبریز حوضه از جزئی مربع کیلومتر 65000 حدود وسعتی کارون با آبریز حوضه

 - دربرگیرنده پارامترهاي فیزیکی NSFWQI. ]19[ است ایران رودخانه ترین طویل ،کیلومتر 890 طول با کارون و 
، دما و کالیفرم مدفوعی pH، نیترات، فسفات، کدورت، کل جامدات ،BOD5، اکسیژن محلول اشباعشیمیایی از قبیل 

هاي  محل ایستگاهدر شده توسط شرکت آب و برق خوزستان گیري  اندازههاي  دادهبراي محاسبه این شاخص از . باشد می
  :بیان ریاضی این شاخص به صورت زیر است .استفاده شد، 1386-91هاي  در سالتوند، مالثانی، اهواز و داخوین، گ

)1(  WQI

دهی با مقدار  نیز عامل وزن wو  100-0بندي مربوط به هر پارامتر و در دامنه  دهنده عدد رتبه نشان Sکه در آن 
نیز تعداد پارامترهاي استفاده شده براي محاسبه  w1 + w2 +w3 + · · · + wn = 1 .nاست به طوري که  1تا  0عددي 

WQI بندي  دهنده طبقه نشان 2همچنین جدول . نشان داده شده است 1وزن مربوط به هر یک از پارامترها در جدول . است
  .باشد می WQIکیفیت آب بر مبناي 

  NSFWQIها بر اساس  پارامترهاي کیفیت آب و وزن آن - 1جدول 
  ردیف  پارامتر  واحد  وزن

  1 درصد (DO)  ژن محلولاکسی  17/0
 2  لیتر میلی 100تعداد در  (FC) کالیفرم مدفوعی 16/0

11/0 pH 3  واحد استاندارد 

 4  گرم در لیتر میلی (BOD) خواهی بیولوژیک اکسیژن  11/0

 5 گراد درجه سانتی دما 10/0

 6  گرم در لیتر میلی (TP)  فسفات کل 10/0

 7  گرم در لیتر میلی (TN)  نیترات کل 10/0

 NTU 8 کدورت 08/0

 9  گرم در لیتر میلی (TSS)  کل جامدات معلق 07/0
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  NSFWQIبندي آب بر اساس  طبقه - 2جدول 
 بندي آب طبقه خیلی بد  بد  متوسط خوب عالی

 دامنه تغییرات شاخص 0-25 26-50 51-70 71-90  91-100

  
هاي در تحلیل سري. هاي زمانی استفاده شددر طول زمان از تحلیل سري WQIبه منظور تحلیل تغییرات شاخص 

شامل نرمال بودن و (هاي زمانی بررسی فرضیات اساسی سري و) شامل روند و تناوب(قطعی هاي مولفهزمانی، شناسایی 
 و روش ]20[کندال -ي روند توسط دو آزمون مندر این تحقیق مولفه. است از اهمیت زیادي برخوردار) هاایستایی داده

 یدر مقابل هم نقاط يدو سر ینباشند رسم ا یکساننسبت به هم  ياگر دو سر. استخراج شد ]21[ )2012(سن ابتکاري 
قرار  1:1خط  باالي ها روش اگر داده ینا در .ستسن اابتکاري  روشاساس  که خواهد کرد یجاداول ا یمسازحول محور ن

 یک ينقاط رسم شده بر رو یريقرارگ. وجود دارد یروند کاهش یرند،خط قرار بگ ینا یرو اگر ز یشیروند افزا یرندبگ
 یاياز مزا یگرد یکی. باشد می ها در داده یکنواخت یرو حالت انحنا نشان دهنده روند غ یکنواختخط، نشان دهنده روند 

از خود نشان  یکاهش یا یشروند افزا ها از داده یصورت که چه بخش ینبه ا. روند است يالگو یینتع ییروش توانا ینا
  .است یشترروند ب) یبش( میزان باشند، داشته فاصله 1:1 خط از ها دههرچه دا. دهند یم

د مطالعه از توزیع نرمال هاي تخمین پارامترهاي آماري، فرض بر این است که سري زمانی موردر اغلب روش
بنابراین، ابتدا الزم است پیروي سري مورد تحقیق از . باشددر بسیاري از مسائل عملی این فرض درست نمی. کندپیروي می

در صورتی که توزیع سري نرمال نباشد الزم است که با استفاده از توابع انتقالی یا . توزیع نرمال مورد بررسی قرار گیرد
  .سازي نرمال شود، سري زمانی قبل از مدلتوابع تبدیل

شود در حالی که  هاي زمانی خطی یا غیرخطی، سري زمانی ایستا فرض می هاي تحلیل سري تقریباً در تمام روش
ها به حالت  سازي بایستی سري داده هاي زمانی هیدرولوژیکی بنا به دالیل مختلف ناایستا هستند که قبل از مدل اغلب سري

تواند  طرفی در برخی مواقع بررسی ناایستایی در سري می از. ]22[سازي صورت گیرد  ایستا تبدیل شده و سپس مدل
هاي زمانی  کمک مؤثري به درك مکانیسم فیزیکی موجود نماید که این امر اهمیت آزمون ایستایی را در آنالیز سري

ل در این مطالعه جهت تحلیاند که  هاي مختلفی جهت آزمون ایستایی ارائه شدهروش. ]23[دهد  هیدرولوژیکی نشان می
ها توسط آزمون مذکور نرم افزار به منظور بررسی ایستایی سري .]24[است  استفاده شده ADFرایج  ایستائی از روش

MATLAB مورد استفاده قرار گرفت.  
  

  گیري بندي و نتیجه جمع -3
وجود نمودار سري زمانی اطالعات اولیه از . باشدها میهاي زمانی رسم نمودار آنياولین قدم در تحلیل سر

محاسبه شده در بازه زمانی  WQIدر این تحقیق شاخص . کندها را ارائه میدار در سري دادهروند، تناوب و پرش معنی
همه مقادیر شاخص محاسبه شده براي رودخانه در طبقه متوسط قرار بر این اساس  .رسم شده است 1در شکل  91-1386

  .گرفتند
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ایستگاه ) ایستگاه گتوند، ب) الف. 1386-91رودخانه کارون در بازه زمانی  WQIسري زمانی شاخص  -1شکل 

  ایستگاه دارخوین) ایستگاه اهواز، ت) مالثانی، پ
  

ها در حالت متوسط قرار داشته و این به  بر اساس مقادیر شاخص محاسبه شده، شرایط کیفی رودخانه در اغلب ماه
تواند براي شرب مورد استفاده قرار  معناي آن است که آب رودخانه در بازه مورد مطالعه تنها با اعمال تصفیه پیشرفته می

بیانگر پایین بودن حافظه سري زمانی این  1ن داده شده در شکل نشا WQIنوسانات شدید و نامنظم شاخص . ]25[گیرد 
شایان ذکر است که . این امر به دلیل وجود متغیرهاي بسیار زیاد دخیل در این شاخص قابل توجیه است. باشدشاخص می

مورد نظر در طول بازه  WQIنوسانات فصلی  2در شکل . مشاهد نشد WQIزمانی شاخص  دار در سريتناوب و پرش معنی
هاي گتوند و دارخوین در  ، ایستگاهWQIمقادیر  زمانی -مکانیبر اساس توزیع . از رودخانه کارون نشان داده شده است
هاي مالثانی و اهواز در همین فصل در  باشند و این در حالی است که ایستگاه زمستان داراي بهترین کیفیت آب می

  .ترین سطج کیفی قرار دارند پایین

  
  ها رودخانه کارون در ایستگاه WQIتغییرات فصلی شاخص  -2شکل 
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تهیه شد که در شکل زیر  GISهمچنین نقشه چگونگی تغییرات مکانی شاخص کیفیت آب رودخانه در محیط 
دست  رودخانه به سمت پایین تکیفی مکانی همان طور که در این نقشه مشخص است روند تغییرات. نشان داده شده است

الزم به ذکر . شود هاي اهواز و دارخوین مقداري اندکی افزایش در آن دیده می و در بازه بین ایستگاهبوده کاهشی  ابتدا
در فصول مختلف نیز تغییر  2 است مقادیر شاخص در این شکل به صورت متوسط ساالنه است که البته با توجه به شکل

  .کند چندانی نمی

  
  بازه مورد مطالعهدر طول  WQIمقادیر شاخص  -3شکل 

  
در صورتیکه این . باشددر این جدول بیانگر احتمال می Pستون . ارائه گردید 3کندال در جدول -نتایج آزمون من

از نتایج . معنی دار است و روند در سري زمانی وجود دارد% 95کندال در سطح -کمتر باشد آزمون من 05/0مقدار از 
اند به بیان ها و سامانه رودخانه به تعادل رسیدهگیري، آالیندههاي اندازهامی ایستگاهتوان دریافت که در تمآزمون روند می

 برايهمچنین . هاي وارد شده به رودخانه در این بازه متناسب با توانایی خودپاالیی رودخانه بوده استدیگر حجم آالینده
هاي زمانی  کلیه سريردیده است که در نتیجه ارائه گ 3در جدول  ADFهاي زمانی نتایج آزمون  بررسی ایستایی سري

ها به شود که دادهدیده میاین شکل در . ارائه شد 4نتایج آزمون ابتکاري سن در شکل  .باشندایستا می WQIشاخص 
  .است WQIهاي اند که این امر نشان دهنده عدم وجود روند در سري دادهخوبی در اطراف خط نیمساز اول پراکنده شده

  
 ADFکندال و آزمون ایستایی -نتایج آزمون روند من - 3جدول 

 ADFآزمون   کندال- آزمون من
  نتیجه ADFآماره   نتیجه P  رابطه  ایستگاه
  ایستا  -33/6  بدون روند  Y =  60.208   +   0.025  × X 21/0  گتوند
  ایستا  -43/6 بدون روند  Y =  57   +   0.00  × X  40/0  مالثانی
  ایستا  -23/6 بدون روند  Y =  57.718   +   0.023  × X  13/0  اهواز

  ایستا  -35/7 بدون روند  Y =  57.500   +    0.00  × X  47/0  دارخوین
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 ت  پ  ب  الف

  .دارخوین) اهواز و ت) 7مالثانی، ) گتوند، ب) هاي الف در ایستگاه WQIنمودار روش ابتکاري سن شاخص  -4شکل 
  

نشان  5هاي مختلف در شکل آن در بازه% 95به همراه حدود اطمینان  WQIنمودار احتمال توزیع نرمال شاخص 
محاسبه شده در  WQIهاي زمانی دهد که تمامی سرياطمینان نشان می% 95ها درون بازه قرار گیري داده. داده شده است

  .ندکن هر چهار ایستگاه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروي می
  

    الف
  ب

  پ
  

  ت
  دارخوین) اهواز، ت) مالثانی، پ) گتوند، ب) هاي الف در ایستگاه WQIنمودار احتمال توزیع نرمال شاخص  – 5شکل 

  
همه مقادیر شاخص محاسبه شده براي رودخانه در طبقه متوسط قرار گرفتند و این به  بر اساس نتایج این مقاله

. تواند براي شرب مورد استفاده قرار گیرد معناي آن است که آب رودخانه در این بازه تنها با اعمال تصفیه پیشرفته می
-حافظه سري زمانی این شاخص می بیانگر پایین بودن 1نشان داده شده در شکل  WQIنوسانات شدید و نامنظم شاخص 

همچنین هیچ گونه تناوب و پرش . این امر به دلیل وجود متغیرهاي بسیار زیاد دخیل در این شاخص قابل توجیه است. باشد
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اي  مشاهد نشد که خود عدم تاثیرپذیري غالب از عوامل طبیعی که ماهیت دوره WQIزمانی شاخص  دار در سريمعنی
هاي کشاورزي بیشتر ناشی از فعالیت ي مورد بررسیهابار آلودگی در بازه الزم به ذکر است که. هدد دارند را نشان می

 -بر اساس توزیع زمانی. شوند و اثرات آنها در فصول مختلف متفاوت استبوده که به صورت مداوم وارد رودخانه نمی
باشند و این در حالی است  بهترین کیفیت آب میهاي گتوند و دارخوین در زمستان داراي  ، ایستگاهWQIمکانی مقادیر 

روند تغییرات مکانی کیفیت رودخانه . ترین سطج کیفی قرار دارند هاي مالثانی و اهواز در همین فصل در پایین که ایستگاه
اندکی  هاي اهواز و دارخوین مقداري در بازه بین ایستگاه است،ها کاهشی  دست و با ورود آالینده نیز که به سمت پایین

تواند بیانگر کاهش نرخ ورود مجموع مواد آالینده و موثر واقع شدن توان خودپاالیی رودخانه  که می شود می یافزایش
توان به این نتیجه  گیري، میهاي اندازههاي زمانی مربوط به ایستگاه در مجموع با توجه به عدم وجود روند در سري .باشد

هاي وارد شده به رودخانه اند؛ به بیان دیگر حجم آالیندهرودخانه به نوعی تعادل رسیده ها و سامانهدست یافت که آالینده
  .متناسب با توانایی خودپاالیی رودخانه بوده است

  
  تشکر و قدردانی

هاي الزم جهت  امکانات و داده براي فراهم نمودن و برق خوزستانو شرکت آب  بدینوسیله از دانشگاه تهران
  .شود انجام این تحقیق و تهیه مقاالت مربوطه تشکر می
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