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26/10/87تاريخ پذيرش: 20/8/87تاريخ دريافت:
 

  چكيده 
هاي ترين رودخانه كشور است كه به علت وجود مراكز متعدد صنعتي و زمينترين و طوالني كارون پرآب رودخانه زمينه و هدف:

ي كيفيت آب غربي ايران داشته و پايش بهينهي غرب و جنوبدر منطقه ي آن، موقعيتي راهبرديكشاورزي و شهرهاي بزرگ در حاشيه
با بررسي  1386ي اهواز، از فروردين تا اسفندماه آن يك ضرورت ملي است. اين مطالعه با هدف بررسي كيفيت آب رودخانه كارون در بازه

  پارامترهاي كيفي آب انجام شد.
شد. بدين منظور از (سازمان بهداشت ملي امريكا) استفاده NSFآب كيفيتز نظام شاخصها ابراي تجزيه و تحليل داده  روش بررسي :

دما، ، اختالفpHمدفوعي، محلول، كليفرمپذيرفته و پارامترهاي اكسيژنبرداري صورتتعيين شده به صورت ماهيانه نمونه ايستگاه هاي
گيري شدند و سپس از منحني شاخص كيفيت هر جامدات محلول اندازهلفسفات و كبيوشيميايي، نيترات، كدورت، كل نياز مورداكسيژن

  پارامتر، ارزش كيفي آن محاسبه شد. 

                                                 
 (مسئول مكاتبات).*زيست دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستانمحيطارشد مديريتكارشناس -1

  استاديار، مدير گروه محيط زيست دانشگاه آزاداسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران. -2
  .ست، دانشگاه تهراناستاديار، دانشكده محيط زي -3
  استاديار، مدير گروه محيط زيست دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر. -۴
  .علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهرعضوهيأت -5



    

متغير بوده و  57 –70  يي آب رودخانه در اين بازه در طول مطالعه در گسترهبررسي نشان داد شاخص كيفيت ماهانه :و نتايج هايافته
-عبداله (در پايينيابد و ايستگاه كوتايستگاه آخر به تدريج كاهش مي گيرد. شاخص كيفيت آب از ايستگاه اول تادر گروه متوسط قرارمي

 ايستگاه هايدر   بهترين وضعيت را دارد. 25/65ي آباد (باالدست) با شاخص ساالنهبدترين و ايستگاه كيان 5/62 دست) با شاخص ساالنه
اي شاخص از دامنه كيقي باالتري برخوردار بوده است و رستاني وكارخانهباالدست به داليل عدم سرريز فاضالب هاي مختلف شهري و بيما

سياه به علت ورود پساب بيمارستاني ووضعيت بستر و خودپااليي كه براي ايجاد پايين دست مثل ايستگاه  منطقه پل ايستگاه هايدر 
انه  پايين بوده و در ايستگاه آخر نيز به داليل ورود حاشيه رود خانه وبلوار ترافيكي ساختار تغيير كرده است ،  شاخص كيفيت آب رودخ

شهري كمترين شاخص كيفي ثبت گرديد. كيفيت آب در فصول مختلف نشان داد در فصل پاييز به علت شروع  پساب هايمجموع 
ها و نيز افزايش كليفرموجود دماي مناسب براي رشد   ها بهترين وضعيت و در فصل بهار به دليل كاهش بارندگي،بارندگي و كاهش آالينده

  كدورت بدترين وضعيت و را داشته است.
  

  
  ، آلودگي.NSFكارون، اهواز، شاخص كيفيت آب،  واژه هاي كليدي:

  
  مقدمه

كننده آب ترين منابع تأمينها به عنوان مهمرودخانه
شرب و مصرفي شهرها و روستاهاي كشور نقش مهمي در تأمين 

د، اما متأسفانه طي سال هاي سالمت انسان و محيط زيست دارن
اخير به همراه رشد فزاينده ساخت وسازهاي غيراصولي و توسعه 

ها و پسماندهاي خانگي، شهرنشيني، شاهد تخليه فاضالب
ها هستيم كه اين صنعتي، كشاورزي و بيمارستاني در رودخانه

ها در ها و غلظت باالي آاليندهامر موجب تيرگي رودخانه
  ). 1زندگي شده است( ترين مايعحياتي

 45221حوزه رودخانه كارون داراي وسعتي قريب 
). بخشي از آن كه در استان خوزستان 2باشد( كيلومترمربع مي

واقع شده داراي آب و هواي گرم و خشك همراه با سازندهاي 
باشد.  هاي جنوبي زاگرس مي تبخيري و شوركننده در دامنه

محدوده به همراه فاضالب هاي شور واقع در اين  الحاق رودخانه
مستقيماً وارد   آب هاي كشاورزي كه بدون تصفيه صنايع و زه
شوند، موجب افت كيفيت آب رودخانه كارون به  رودخانه مي

آب تابستان شده و در سال هاي اخير ويژه در ماه هاي كم
هايي را از نظر تخريب كيفي اين منبع حياتي ايجاد  نگراني

 فراواني مطالعات بزرگ كارون اهميت به هتوج ). با1نموده است(

 است پذيرفته صورت رودخانه اين بر اخير سال هاي در به ويژه

 آن در بحران افزايش و رودخانه اين آلودگي بر دال همه كه

باشد. به منظور بررسي وضعيت كيفي آب كارون در مطالعه مي
راهه كارون وضع موجود كيفيت آب دهي آبطرح سامان

، پارامترهاي كيفي و روابط بين پارامترهاي مذكور رودخانه
 ). بررسي كيفيت آب كارون دربين3بررسي و تحليل گرديد(

نشان داد كه  WQIبراساس شاخص  80-85 آبي سال هاي
 و كارون در بازه اهواز درمحدوده متوسط آب رودخانه كيفيت
). كدورت آب رودخانه كارون و 4و  2باشد(مي تهديد مورد
اي ورودي به آن به هنگام وقوع سيالب به شدت افزايش ه شاخه
يابد. ميزان آلودگي ميكروبي و كليفرم نيز در كليه نقاط واقع  مي

ها بر رودخانه كارون از حداكثر مجاز تعيين شده براي فاضالب
). بررسي كيفي آب رودخانه هاي شطيط و 1تر است(نيز بيش

بزرگ، با استفاده از  گرگر، به عنوان اجزاء مهم سامانه كارون
دهد كه كيفيت آب در دو  نشان ميNSF شاخص كيفيت آب

).  5شود( بندي مي متوسط طبقه  رودخانه يادشده در گروه
بررسي غلظت پارامترهاي كيفي مختلف در طول مسير رودخانه 

ترين بخش رودخانه، دهد كه در سال هاي اخير آلودهنشان مي
رسي كيفي آب رودخانه در بازه ). بر5باشد(ي اهواز ميمنطقه

شهر اهواز با استفاده از شاخص كيفيت آب نشان داد كه 
رودخانه در فصل تابستان بدترين و در فصل زمستان بهترين 

   ).8و  7باشد (شرايط كيفي را دارا مي
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بررسي تطبيقي شاخص هاي كيفي رودخانه كارون نشان داد 

هاي گيري هنگامي كه يك يا چند پارامتر ويژه بر روي تصميم
اخذ شده از شاخص مربوط تأثير قابل توجهي داشته باشد 

). باتوجه به 8و 7ترجيح داده مي شود ( NSFWQIاستفاده از 
-يفي آب به طور ساالنه داراي تغييرات ميكه شاخص كاين

)، پايش كيفيت آب آن يك ضرورت ملي است. اين 9باشد(
ي مطالعه با هدف بررسي كيفيت آب رودخانه كارون در بازه

 1386در سال  NSFاهواز بر اساس نظام شاخص كيفيت آب 
  انجام يافته است.

  

  

  روش كار
قـدماتي و شناسـايي   م آمده از مطالعـه دستبراساس اطالعات به

ايسـتگاه   4رودخانه در بازه اهواز، ابتدا در مسير مـورد بررسـي،   
ي آبــاد در باالدســت محــدودهانتخــاب شــد. ايســتگاه اول كيــان

سـياه در محـل   راه، ايستگاه سوم پلمطالعاتي، ايستگاه دوم ملي
عبدالـه در  ي مسير و ايستگاه چهارم كوتها و ميانهتخليه پساب

 پساب هـاي محدوده مطالعاتي و پس از محل تخليه دست پايين
-بيمارستاني و نيز محـل انجـام فعاليـت هـاي كشـاورزي و دام     

  ).1پروري(شكل

  

  
  

  برداريموقعيت ايستگاه هاي نمونه -1شكل
  

مجزا با  نمونه 4برداري از هر ايستگاه ونهدر طي زمان نم
-هاي برداشتشد و نمونهاستفاده از بطري نانسن برداشت مي

  گرفت::شده براي سنجش پارامترهاي زير مورد استفاده قرار مي
 5BOD   
 DO  
 مدفوعي  كليفرم  
  ساير پارامترهاي فيزيكوشيميايي  

متر در ECالكتريكي توسط دماسنج و دما و هدايت
شد. ظروف مورد گيري ميبرداري، اندازهمحل نمونه همان

هاي استاندارد از برداري بر طبق دستورالعملاستفاده نمونه
اي و پالستيكي بود. به منظور آماده اتيلن شيشهجنس پلي

سازي ظروف ابتدا به كمك يك مايع شستشوي رقيق شده 
شد. سپس با استفاده از اسيدسولفوكروميك ظروف شسته مي

شوي كامل با آب  وگرفت و پس از شستسيدشويي انجام ميا
فراوان در نهايت ظروف با آب مقطر بدون يون شستشو داده 
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وشو با اي پس از شستوشوي ظروف شيشهشد. براي شستمي

مقطر، آن ها را در آون در دماي شده و سپس آبمايع رقيق
ساعت خشك نمــوده و پس 1درجه سانتي گراد به مدت 180

ز خشك شـدن درب بطري هاي مخصوص نمونه برداري هر ا
پارامتر را بسته و در مورد ظروف آزمايش كليفرم نيز مطابق 
-دستورالعمل استاندارد پس از استريل كردن در اتوكالو و درب

بندي پوشش آلومينيومي در كيسه پالستيكي قرار داده و درب 
  ها مسدود مي شود.كيسه

يش هاي فيزيكوشيميايي و هاي مربوط به آزمانمونه
5BOD  درجه سانتي گراد در بطري 4در مجاورت يخ در دماي

-اي مسدودشده با پارافيلم در يونوليت نگهاي درسنبادهشيشه

در هر بطري سولفات  DOهايشود. براي تثبيت نمونهداري مي
منگنز و يدورقليايي افزوده و بعد از گذشت چند دقيقه 

آرامي بسته به طوري رب بطري را بهاسيدسولفوريك ريخته و د
كه ظرف حباب نگيرد و سپس درب آن را توسط پارافيلم 

  زنيم تا نمونه همگن شود. آرامي هم ميمسدود كرده و به
دستگاه هاي مورد استفاده جهت سنجش پارامترهاي موردنظر 

  در آزمايشگاه شامل موارد زير است:
 سنج كدورتHach-2100N امريكا  
 وع ايران ساخت كشور ايراناتوكالو ن  
  اسپكتروفتومترPerkin-Elmer  مدلJunior35 

  ساخت كشور انگليس
  دسنگاه تقطيرwarner  
 اي الكتروترمال ساخت خانهاي و تكخانهاجاق شش

  كشور انگليس
 پمپ هوادهي  

  انكوباتورWTW ساخت كشور آلمان  
  آونMemmrt ساخت كشور آلمان  
 EC مترU-10 Horiba  ژاپنساخت كشور 

مدفوعي، محلول، كليفرمپارامترهاي مورد سنجش شامل اكسيژن
pHدما (در مقايسه با بيوشيميايي، اختالف نياز مورد، اكسيژن
برداري خالف جهت جريان آب)، مايل دورتراز محل نمونهيك

منظور محلول بود. بهفسفات، نيترات، كدورت و كل جامدات
الكتريكي نيز ، هدايتمقايسه با استانداردهاي ساير كشورها

ها با استفاده از روش هاي استاندارد آب گيري شد. آزمايشاندازه
  ). 18و فاضالب انجام يافت(

تا  فروردين(ي يكساله برداري در يك دورهنمونه
بار انجام گرفت. پس از ) به صورت هرماه يك1386اسفند 

ه از آمددستتعيين ميزان پارامترها بااستفاده از نتايج به
گرفته برروي نمونه آب خام رودخانه كارون و هاي انجامآزمايش

 NSF-WQIتعيين ميانگين فصلي، با استفاده از شاخص
(شاخص كيفي آب سازمان بهداشت ملي امريكا) ، ارزش كيفي 

  هريك از پارامترها محاسبه گرديد.
محلول را براساس دماي آب در محل ميزان اكسيژن

) و 19محلول تبديل كرده (د اشباع اكسيژنبرداري به درصنمونه
 NSF-WQIافزار سپس با قراردادن عدد هر فاكتور در نرم

) و با قرار دادن شاخص 2شاخص كيفيت آن تعيين شد(شكل
افزار، شاخص كيفيت آب تعيين كيفيت فاكتورها در همان نرم

  ).20) (3گرديد (شكل

  
       شدهگيري اندازه DO    ×  100اشباع=   DOدرصد 

 اشباع در آن دما DOماكزيمم     

  برداري اشباع در دماي نمونه DOي درصد محاسبه -1يرابطه
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  Fecal coliform:  (colonies/100 ml) 
 

Water quality index:  
  

 WQIبراي تعيين شاخص كيفي پارامترهاي NSFنرم افزار  -2شكل

  
  

تعيين شاخص كيفي آببراي  NSFنرم افزار  -3شكل

-هاي انجامآمده از آزمايشدستاستفاده از نتايج به با

گرفته برروي نمونه آب خام رودخانه كارون و تعيين ميانگين 
(شاخص كيفي آب  NSF-WQIفصلي، با استفاده از شاخص

سازمان بهداشت ملي امريكا) ، ارزش كيفي هريك از پارامترها 
  محاسبه گرديد.

  نتايج
دهد كه در فصل نشان مي 2و  1هاي دولبررسي ج

بهار شرايط محيط براي رشد ميكروب هاي پاتوژن انساني 
يابد كه از هاي مدفوعي افزايش ميمناسب بوده و تعداد كليفرم

باشد. عوامل اصلي كاهش شاخص كيفيت آب در اين فصل مي
عبداهللا كه بعد از محل اين افزايش، به ويژه در ايستگاه كوت 

گردد. ه فاضالب هاي بيمارستاني قرار گرفته، مشاهده ميتخلي

يابد، به طوري كه مدفوعي با افزايش دما كاهش ميتعداد كليفرم
شهريورماه به  در ماه هاي تير و مرداد به حداقل رسيده و در
  است.علت كاهش دما، شمار اين باكتري ها افزيش يافته

شدت كاهش محلول اشباع در فصل تابستان بهدرصداكسيژن
يافته كه از عوامل اصلي كاهش شاخص كيفيت آب در اين فصل 

  باشد.مي
pH  در همه فصول در حد مناسب بوده و تغيير

چنداني نداشته و در نتيجه نقش مهمي در تعيين شاخص 
  كيفيت آب ندارد.

تر از جامدات در همه فصول بيشميزان كل
500mg/L  براي 20(بوده و مطابق استاندارد حداقل شاخص (
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گردد و درنتيجه تغييرات آن تأثيري بر تغيير آن منظور مي

  است.شاخص كيفيت آب نداشته
افزايش فسفات و نيترات در فصل زمستان به دليل افزودن 
كودهاي نيتراته و فسفاته به منظور رشد گياهان، موجب كاهش 

  گردد.شاخص كيفيت آب در اين فصل مي
مايل دورتر از اري با يكبرداختالف دماي نقاط نمونه

محاسبه  3/0ي اهواز، آن نقطه در خالف جهت آب، در تمام بازه
شود. درنتيجه اين براي آن درنظرگرفته مي 92شده و شاخص 

پارامتر نيز تأثيري بر تغيير شاخص كيفيت آب نداشته و عامل 
  استمثبتي براي تعيين اين شاخص بوده
هاي پراكنده افزايش داشت. كدورت در فصل بهار به دليل بارش

افزايش شديد آن در ارديبهشت ماه مشاهده كرديد كـه موجـب   
  كاهش كيفيت آب در فصل بهار شده است.

   1386هاي رودخانه كارون در سال شده ايستگاهگيرياندازه WQIميانگين فصلي پارامترهاي  -1جدول 
 ميانگين فصلي واحد سنجش فاكتور

 زمستان  يزپاي تابستان بهار

 07/91 34/89 67/84 99/92 % محلول اشباعاكسيژن درصد

 MPN كليفرم مدفوعي
per100m 

185583 28000 31916 25083 

pH - 925/7 98/7 98/7 90/7 

 mg/L 8/3 79/3 3/2 02/3 موردنيازبيوشيميايياكسيژن

 oC 3/0 3/0 3/0 3/0 تغييرات دما

 mg/L 069/0 036/0 068/0 092/0 توتال فسفات

 mg/L 98/3 87/4 07/5 02/6 نيترات

 NTU  25/473 83/59 67/42 42/51 كدورت

 mg/L 17/775 8/788 7/998 934 كل جامدات

 μmhos/cm 1301 1314 1652 1463 الكتريكيهدايت

  
  1386هاي رودخانه كارون در سال شده ايستگاهگيرياندازه WQIكيفي پارامترهاي ميانگين ارزش -2جدول

 ارزش كيفي فصلي وزن فاكتور

 زمستان پاييز تابستان بهار

 96 94 91 97 17/0 محلول اشباعاكسيژن درصد

 8 7 7 2 16/0 فكال كليفرم

pH 11/0 86 85 85 87 

 67 74 62 62 11/0 موردنيازبيوشيميايياكسيژن

 92 92 92 92 10/0 تغييرات دما

 96 97 99 97 10/0 توتال فسفات

 60 65 66 70 10/0 اتنيتر

 38 43 33 5 08/0 كدورت

 20 20 20 20 07/0 جامداتكل

  



  
 55                                                                              ...             كيفي آب رودخانه ي كارون در بازه ي اهواز بررسي        

 
گردد:مشاهده مي 3در جدول شده ايستگاه ها گيــريي پارامترهـــاي اندازهميانگين ساليانه

  1386هاي رودخانه كارون در سال شده ايستگاهگيرياندازه WQIميانگين ساليانه پارامترهاي  -3جدول
واحد  نام پارامتر

 سنجش

 ي ايستگاه هاميانگين ساليانه

 عبدالهكوت سياهپل راهملي آبادكيان

 64/84 43/89 65/89 37/94 % محلول اشباعاكسيژن درصد

 MPN كليفرم مدفوعي
per100m 

34475 49025 31892 122208 

pH - 94/7 97/7 89/7 98/7 

 mg/L 47/3 31/3 25/3 86/2 موردنيازبيوشيميايياكسيژن

 oC 3/0 3/0 3/0 3/0 تغييرات دما

 mg/L 05/0 05/0 09/0 07/0 توتال فسفات

 mg/L 47/4 06/5 93/4 25/5 نيترات

 NTU  83/76 25/56 17/77 92/416 كدورت

 mg/L 77/869 17/872 58/877 876 كل جامدات

 μmhos/cm 1430 1443 1453 1404 الكتريكيهدايت
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  1386هاي رودخانه كارون در سال مقادير شاخص ماهيانه كيفيت آب ايستگاه هاي ايستگاه -1مودارن

  

  گيريبحث و نتيجه
هاي تجزيه و تحليل شاخصبه منظور  1999در سال 

اي انجام شد و قوانيني جهت كيفيت آب در مكزيك مطالعه
مصارف متفاوت آب (شرب، مصارف انساني،كشاورزي، صنعتي 

  . )17(و...) اتخاذ و استانداردهاي آب مشخص شد
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و  1هاي گادارماهاي مختلف رودخانهكيفيت آب بخش

تا  2001مبرهاي پارك پاريس از سپتادر حوضچه 2مانزاناوس
  .)18بررسي شد( WQIبا استفاده از  2003سپتامبر 

هاي سانتر و كراكات در جاكارتا با استفاده كيفيت آب رودخانه
برداري از باالدست رودخانه، محل تعيين شد. نمونهWQIاز 

آبگير و مناطق مصب (آبگير) در فصول خشك و باراني انجام و 
، 21-42ب بين به ترتي WQIآزمايش شد. در فصول خشك 

و  32-50، 34-37و در فصول باراني بين 21-38و  29-20
ها بين ضعيف و بود و مشخص شدكيفيت آب رودخانه 47-34

  .)19خيلي ضعيف است(
پژوهشي براي بررسي صالحيت بانك  2003در سال 

كيفيت رودخانه در سه رودخانه مهم نيمه غربي ايالت متحده 
و ميكروبها انجام شد. اين بررسي امريكا بويژه در مورد موادآلي 

ذف ـبه منظور ارزيابي صالحيت اين بانك در كنترل و ح
هاي آب آشاميدني و بهبود كيفيت آب رودخانه انجام  آلودگي

 ).20(شد 

به منظور بررسي توان و پتانسيل خودپااليي رودخانه كارون و 
طبقه بندي كيفي آن هشت ايستگاه انتخاب وعامل هاي دما، 

 ،، به همراه كفزيان، پالنكتون هاpHلكتريكي، هدايت ا
NH3،BOD ،COD ،DO  و مشخص  تعيين مقدار شدند

كه مسير مورد مطالعـه ي رودخانـه كارون به تقريب در  شد
   ).10( دحالت آلفا مزو ساپروبيك قرار دار

ايستگاه  7ي دز، بندي كيفيت آب رودخانه جهت تعيين و طبقه
ماهيانه  به صورتانتخاب شده و نمونه برداري بر روي رودخانه 

انجام شد. سپس  1383تا شهريور  1382در طي يكسال از مهر 
شاخص كيفيت  NSFبا استفاده از نظام شاخص كيفيت آب 

ساالنه و فصلي براي هر ايستگاه محاسبه گرديد. طبق نتايج 
بدست آمده دامنة شاخص كيفيت ساالنه در ايستگاههاي 

متغير بوده است. بيشترين  756تا  645دة مختلف در محدو
مقدار شاخص كيفيت مربوط به ايستگاه سد دز در باالدست و 

                                                 
1- Guadarrma 
2- Manzanaves 

كمترين آن مربوط به ايستگاه بامدژ در پايين دست رودخانه 
   ).11(بوده است

بر روي سد مخزني كرخه به منظور بررسي اثرات 
 كيفيت آب، نمونه برداري به صورت هر دو ماه يكبار به مدت

هاي شاخص ها بايكسال و از چهار ايستگاه انجام شد و اين نمونه
مورد بررسي قرار  DSWQI و OWQIو NSFWQI كيفي 

تغييرات كيفي آب مخزن سد كرخه را در ورودي و گرفت. 
 سد مخزني خروجي مورد بررسي قرار داد ومشخص شد كه

آب  و ها داردآالينده  كرخه توانائي خوبي در كاهش غلظت
جي از سد در كالس كيفي بهتري نسبت به آب ورودي قرار خرو
  .)12(گيردمي

شده گيرياز مجموع شاخص كيفيت پارامترهاي اندازه
، شاخص NSFدهي آن ها براساس شاخص و باتوجه به وزن

كيفيت آب در فصل پاييز بهترين و درفصل بهار بدترين وضعيت 
  است.را داشته

شود مشخص مي 1داربا بررسي نتايج مندرج در نمو 
 –70كيفيت آب رودخانه در اين بازه در طول مطالعه در گستره 

گيرد كه درنتيجه متغير بوده و در گروه متوسط قرار مي 57
تر است و شرايط رشد جلبكي فراهم هاي آبي كمتنوع ارگانيسم

. همچنين شاخص كيفيت آب از ايستگاه اول تا )13( شودمي
عبداهللا يابد. ايستگاه كوتج كاهش ميتدريايستگاه چهارم به

دست) به علت تجمع فاضالب ها به ويژه فاضالب هاي (پايين
آباد (باالدست) بيمارستاني بدترين شرايط و ايستگاه كيان

  بهترين شرايط را داشته است.
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  1386هاي رودخانه كارون در سال مقادير شاخص كيفيت آب ايستگاه هاي ايستگاه -4جدول
نگين ميا

 ايستگاه ها

ايستگاه آبادكيان راهملي سياهپل عبدالهكوت
 زمان

 بهار 63 63 67/63 33/60 5/62

 تابستان 67/64 33/63 63 33/59 58/62

 پاييز 33/63 65 64 66 33/65

 زمستان 67 33/64 33/63 33/64 75/64

 جمع ساالنه 783 767 762 750 5/765

 ميانگين ساالنه 25/65 92/63 5/63 5/62 79/63

  
شده و از مجموع شاخص كيفيت پارامترهاي سنجش

، شاخص NSFدهي آن ها براساس شاخص باتوجه به وزن
كيفيت آب در فصل پاييز بهترين و درفصل بهار بدترين وضعيت 

است. شاخص ساالنه كيفيت آب در ايستگاه هاي را داشته
شديد در است كه درنتيجه تغييرات  750-783برداري نمونه

مشخصات آب (رنگ و بو) ايجاد شده، بازدهي توليدمثل در 
ماهي ها و ساير گروه هاي جانوري كاهش يافته و امكان وقوع 

داران آبزي در برخي از ايام سال وجود دارد. ولي اين تلفات مهره
آب با تمهيدات جدي براي مصارف خانگي و صنعتي قابل 

  .)13(باشداستفاده مي

56

58

60

62

64

66

68

كيان آباد ملي راه پل سياه كوت عبداله

N
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ب 
ت آ

يفي
ص ك

شاخ

شش ماهه اول
شش ماهه دوم

  
  ماههي ششحني تغييرات شاخص كيفيت فصلي آب ايستگاه ها در دو دورهمن -4شكل

  
تغييرات فصلي اثرچنداني بر كيفيت  4براساس شكل

سياه ندارد كه علت آن وضعيت بستر رودخانه پل آب در منطقه
دار آن موجب هوادهي در آن منطقه است. بستر سنگي و شيب
لت ديگر تخليه گردد. عطبيعي و درنتيجه خودپااليي آب مي

گردد. فاضالب هاي صنايع است كه موجب مهار ميكروب ها مي
ماه اول سال به دليل عبداهللا در ششكوت كيفيت آب منطقه

فعاليت هاي كشاورزي، كاهش فراواني نسبت به ايستگاه هاي 
  باالدست دارد.

  
  
  



  
 و همكاران يامددي ن                             93بهار ، 60شماره حيط زيست، علوم و تكنولوژي م                                       58        

  
  مقايسه پارامترهاي كيفي آب با استانداردهاي جهاني -5جدول

 استاندارد پارامتر مورد سنجش وضعيت آب

(متوسط تا ضعيف) فاكتورهاي نامطلوب: دما و  4و  3طبقه 
 الكتريكيهدايت

-اكسيژن محلول ،، اكسيژنpH دما ،

-هدايت موردنيازبيوشيميايي ، نيترات، 

 الكتريكي

Novotny  وKrenkel1 

پروري ، آبزي3): تأمين آب درجه Cو  Bطبقات متوسط(
، آب كشاورزي و حفاظت 1تي طبقه ، آب صنع2طبقه 

 محيط زيست

pH محلول ، اكسيژن، اكسيژن-

معلق، جامداتموردنيازبيوشيميايي ،كل
 توتال كليفرم

  2بدنه آبي ژاپن

  3انگليس موردنيازبيوشيميايياكسيژن نسبتاً پاك

  4چين موردنيازبيوشيميايي و فسفاتاكسيژن مطلوب

 WHO ييموردنيازبيوشيميااكسيژن مطلوب

 4ي جنوبي، هند، تايلندكره موردنيازبيوشيميايياكسيژن نامطلوب
سازمان محيط زيست  كدورت مطلوب (در بهار نامطلوب)

  4امريكا

 5هندوستان، ژاپن و روسيه محلولاكسيژن مطلوب براي مصارف عمومي، آبزيان و شرب

ا، ايران، كانادا، امريك pH مطلوب براي مصارف آبياري، آبزيان و شرب
WHO ،EEC6 

 WHO7  ،EEC8 الكتريكيهدايت نامطلوب

 WHO9كانادا، امريكا ،  كدورت نامطلوب

  
  كيفيت آب رودخانه 1
  آبزيحفظ حيات 2
  بندي آلودگي آبطبقه 3
  استاندارد كيفيت آب خام 4
  مصارف عمومي، آبزيان و شرب 5

  مصارف آبياري، آبزيان و شرب 6
  آبياري 7
  شرب 8
ف انسانمصار 9

  

شود كه كاهش كيفيت نتيجه مي 5از مقايسه جدول   
، دما، كدورت، كليفرم و هدايت 5BODآب دراثر فاكتورهاي 

  الكتريكي است.
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  كلمبيا هاي گوناگون با استاندارد بريتيش مقايسه پارامترهاي كيفي آب جهت كاربري -6جدول

 نام پارامتر ميدنيآشا )1تراز ( آبيحيات) حفظ2(تراز آبياري )3تراز (

 pH مطلوب مطلوب مطلوب

 الكتريكيهدايت نامطلوب نامطلوب نامطلوب

 محلولجامداتكل نامطلوب مطلوب نامطلوب

 كدورت نامطلوب نامطلوب نامطلوب

 محلولاكسيژن مطلوب مطلوب نامطلوب

 موردنيازبيوشيميايياكسيژن نامطلوب مطلوب نامطلوب

 نيترات طلوبم نسبتاً مطلوب نامطلوب

 فسفات مطلوب مطلوب نامطلوب

 كليفرم مدفوعي نامطلوب نامطلوب مطلوب



دهد كه آب كارون به نشان مي 6بررسي جدول 
هاي آبياري، آشاميدني و حفظ حيات يك از كاربريمنظور هيچ

تر باشد ولي از نظر حفظ حيات آبي مناسبآبي مناسب نمي
  باشد.مي

  
  پيشنهادها

 يست محيطي رودخانه و منابع آالينده مديريت ز
شامل بررسي آالينده ها و تغيير محل تخليه 

  ها صورت پذيرد.پساب
 هاي مصارف ويژه وامكان سنجي كاربرد ساير شاخص

ها جهت استفاده در بررسي كيفي رودخانه در آن
  تحقيقات آتي مورد بررسي واقع شود.

 اندازي سيستم پايش راهonline  هماهنگ براي
دادن روند افزايش هاي مختلف و نشانازمانس

  تر به اجرا گذارده شود.ها هرچه سريعآالينده
تر وزارت جهاد كشاورزي براي كنترل  مشاركت جدي

واحدهاي  پساب هايكشاورزي خصوصا  پساب هاي
هاي  بزرگ كشاورزي صنعتي نظير كشت و صنعت

 نيشكر در خوزستان توصيه مي گردد.

  
  

  منابع
حفاظت محيط زيست استان خوزستان.  اداره كل .1

). طرح جامع كاهش آلودگي رودخانه كارون 1383(
  (گزارش تفصيلي)

). 1387هوشمند. ع.، دلقندي. م.، سيدكابلي. ح.، ( .2
كارون براساس بندي وضعيت كيفي آب رودخانهپهنه

، دومين همايش GISگيري از با بهرهWQIشاخص 
  زيست محيطمهندسي

). بررسي تغييرات 1385زاده.ن، (باروتكوب.ع، جعفر .3
هاي كيفيت آب رودخانه دز ناشي از ورود پساب طرح

دهي آبراهه آبياري و زهكشي در قالب طرح سازمان
هاي آبياري و كارون، همايش ملي مديريت شبكه
  زهكشي،اهواز، دانشگاه شهيد چمران

 بندي )، طبقه1385حسنيان.س. و همكاران، ( .4

 تا گتوند بازه در دز و نكارو هاي رودخانه كيفيت

شاخص  از استفاده با بامدژ دزفول تا و خرمشهر
WQI در  شده جدا هاي انتروباكترياسه بررسي و

 مهندسي المللي بين سمينار مقطع، هفتمين اين

 رودخانه، اهواز، دانشگاه شهيد چمران

)، بررسي 1385.م.، روشنفكر.ع. و قرباني.ف.، (رزاز .5
گر با استفاده از كيفي آب رودخانه هاي شطيط و گر
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همايش منطقه اي  شاخص هاي كيفيت آب، اولين

بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده 
 چالش ها) رود (فرصت ها و

). توسعه نيشكر و رودخانه كارون، 1385افشار.م.، ( .6
  آبگه 

.، . مو كاشفي پور.، . ازادهتوكلي ع.، .روشنفكر .7
). بررسي كيفي آب رودخانه كارون جهت 1385(

كاربرد در شبكه هاي آبياري با استفاده از شاخص 
اولين همايش ملي مديريت شبكه  هاي كيفيت آب، 

  هاي آبياري و زهكشي

). 1384شمسايي. ا.، اورعي زارع. ص. و سارنگ. ا.، ( .8
بررسي تطبيقي شاخص هاي كيفي و پهنه بندي 
كيفي رودخانه كارون و دز، فصلنامه آب و فاضالب 
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