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  GIS ونرم افزار WQIبررسي كيفي آب رودخانه كارون در بازه بندقير اهواز با استفاده از شاخص 

      

  سيد محمد باقر نبوي ،مرواريد بصير 

  

  چكيده

باشـد حفـظ    صـنعت مطـرح مـي    مين آب  بـــراي مصارف گوناگون كشاورزي شرب وأكي از منابع اساسي تيها به عنوان  ودخانهر

توسـعه شـهري و روسـتايي وظـايف مهـم در حيطـه محـيط زيسـت          بع بـا توجـه بـه خشكسـالي هـاي اخيـر و      كيفيت اين منـا 

است كـه بـه علـت وجــــود مراكـز متعـدد صـنعتي وزمينهـاي          ميباشدرودخانه كارون پرآب ترين وطوالني ترين رودخانه كشور

پايش بهينه كيفيـت   وب غربي ايران داشته وجن حاشيه آن موقعيتي استراتژيك در منطقه غرب و شهرهاي بزرگ در كشاورزي و

شاخصي مناسب ميباشد كه وضعيت كيفيت آب را به صورت كمي ارائه  WQIدر اين بين شاخص . آب آن يك ضرورت ملي است

همچنين ارائه تصوير صـحيح از وضـعيت كيفـي    . مي دهد ويك شاخص عمومي وكاربردي  در بيان كيفيت آب رودخانه مي باشد

گردد تا هرگونه تصميم گيري مديريتي كه اثرات زيست محيطي آن بطور مستقيم يا  باعث مي GISتوسط نرم افزارآبهاي سطحي 

با هـــدف بررسي كيفي رودخانه كـارون  تحقيق اين . متوجه آبهاي سطحي كشور باشد با اگاهي بيشتري اتخاذ گردد غيرمستقيم

فاكتور اكسيژن محلول،  10دراين تحقيق  .انـــجام پذيرفته است  -WQINSF ربا استفاده از نرم افزا تا اهواز محدوده بندقير در

ايسـتگاه   5در  ECو  ، كليفـرم مـدفوعي  PHاكسيژن مورد نياز بيوشيميايي، فسفات، نيترات، كدورت، كل جامدات محلول، دمـا،  

شـان مـي دهـد    نمونـه بـرداري ن  مـاه   12در طول  NSFنتايج حاصله بر اساس شاخص كيفيت آب . سنجش قرار گرفته اند مورد

به ترتيب بعنوان بدترين و بهتـرين شـرايط    41/60شاخص  ه شطيط با ميانگينو ايستگا91/58شاخصايستگاه زرگان با ميانگين 

  .در نوسان است 64تا 54 كيفي معرفي مي كند كه دامنه تغييرات شاخص در ايستگاه هاي مورد نظر  بين

 در نوسان است كه  64تا 54عدد شاخص بين كيفي نشان مي دهد در تمام ايستگاهها  طبق بررسي انجام شده نتايج بررسي

و  متوسط تنوع كمتري از موجودات آبزي را داشته منابع آبي  متوسط قرار دارد كهكيفيت آب در محدوده مشخص مي كند، 

      .مي شود اغلب سبب رشد جلبك ها 

 GIS،،رودخانه كارون كيفيت آبشاخص  :كلمات كليدي
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      مقدمه

ميلياردها سال پــــيش در آبـــهاي راكـد كواسـروات هـا شـكل      . آب منشاء حيات و سرچشمه حيات و سرچشمه زنـــدگي است

 [3]است كه آب را منشاء حيات ناميدندگرفتند وبه دنبال آن موجودات تك سلولي دراقيانوس ها ودرياها حيات يافتند بدين گونه 

خاير آب در اغلب نقاط كشور ورشد جمعيت ازيك طرف وگسترش صنايع و كشاورزي از جهـت ديگـر   نظر به محدود بودن منابع وذ

همچنين  حفظ كيفيت آبها و جلوگيري از آلودگي آن از اهميت ويژه اي .استفاده صحيح ازمنابع موجود، امري ضروري به نظرميرسد

  .برخوردار است 

 2235قريب به . كشورهاي دنيا از جمله كشورهاي توسعه يافته ميباشددرحال حاضر مسئله كمبود آب گريبان گيربسياري از 

 46ميليارد نفر در 3ميالدي  2025كشورجهان از كمبود آب رنج مي برند، كه اگر اين روند ادامه يابد تا سال 28ميليون نفردر

  .[2]كشور جهان باكمبود آب مواجه خواهند شد 

درصد متوسط بارندگي ساالنه كره  30(ميلي متر 250متوسط بارندگي دركشورايران . كشور ايران نيز با چنين بحراني روبرو است

ميلياردمتر مكعب است كه تنها  130عالوه بر آن حجم كل آبهاي قابل استحصال در ايران . و با توزيع نامناسب مي باشد) زمين

  . ] [1درصد از كل حجم بارندگي هاي كشوراست32حدود 

عيت و باالرفتن سطح بهداشت عمومي از يكسو باعث ازدياد مصرف آب و از سوي ديگر سبب كمبود رشد اقتصادي افزايش جم

هاي گزاف نياز خواهد  بازگرداندن مجدد اين منابع آبي به سطح كيفي قابل قبول به عمليات پيچيده و هزينه. گردد منابع مي

  .[4]داشت

موجب  و تصاوير ماهواره اي GISو  WQIآبشاخص  كيفي از بنابراين اطالع از وضعيت كيفي آبهاي سطحي با استفاده 

كيفي آب، با توجه به  فراهم آوردن اطالعات پايه به منظور اجراي طرحهاي مديريت و پايش كيفي آب رودخانه، بررسي تغييرات

  تغييرات كيفي كيفيت آب در هر زمان خواهد شد

  

  :طالعاتومحدوده زماني م روش كار وتعيين ايستگاههاي مطالعاتي

بدست آمده از مطا لعات مقدماتي و شناسايي رود خانه  كارون  در بازه مورد نظر ، ابتدا مسير مورد نظـر    بر اساس اطالعات  

از  .شـد انتخـاب   بر روي رودخانه كارون در بازه مورد نظر  ايستگاه 5شناسايي و با توجه به محلهاي برداشت آب وتخليه فاضالب ها ،

شـدند كـه گويـاي وضـعيت      ايستگاههاي مطالعاتي به نحـوي انتخـاب  .هه طي دوازده ماه نمونه برداري انجام گرديدايستگاه  هرما 5

پارامتر هاي مورد انـدازه گيـري   .  انجام گرفته است 1386تا اسفند  1386اين تحقيق از فروردين .رودخانه در باال دست خود باشند

،نيترات،مـواد جامـد محلـول ،فسـفات،تغييرات دمـايي        حلـول ،كـدورت ،اسـيديته   ي ،اكسيژن مشامل اكسيژن مورد نياز بيوشيمياي

 .براي تعيين كيفيت استفاده شدWQIوازشاخص وكليفرم مدفوعي آب بودندآب،هدايت الكتريكي 

  

 WQIشاخص معرفي
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 متخصص ازصد بيش امريكا، متحده اياالت مختلف قسمتهاي در آب كيفيت مقايسه جهت سيستمي ايجاد براي تالشي در

 گرديد تهيه 1970 دهه اوايلدر استاندارد اين . كنند تدوين آب كيفيت براي استانداردي تا شدند خوانده فرا آب كيفيت زمينه در

 ابزاريست اساسا شاخص اين .ميگردد عنوان( water quality index) شاخص اختصار به كه شد ناميده آب كيفيت شاخص و

 توامان تاثير از كه عدد اين بنابراين كند مي تبديل عددWQI  يك به را موضوع يك در موثر لعوام آزمايشات نتايج كه رياضي

 دهيم قرار ارزيابي مورد كمي صورت به را آب كيفيت بحث بتوان تا ميگردد باعث آيد مي دست به ب آ كيفيت در موثر پارامترهاي

 و رودخانه درياچه، مانند حوضه يك آب كيفي سطح ترتيب اين به . بود خواهد موضوع از بهتري درك و تر ساده بيان آن نتيجه كه

 در را آب كيفي تغييرات توان مي شاخص اين از استفاده با كرد استفاده توان مي متعددي موارد درWQIاز . گردد مي مشخص نهر

 همچنين شاخص اين داد انجام تلفمخ مناطق در يا منطقه يك در آبي منبع دو بين اي مقايسه اينكه يا و داد نشان آبي منبع يك

 باشد سالمتي نظر از آب سنجش براي مالكي ميتواند

  :از عبارتند كه ميباشد نياز مورد پارامتر نه WQI شاخص تعيين براي

  .TDS ،،كليفرم مدفوعي PHكدورت،فسفات،تغييرات دمايي آب،اكسيژن محلول ،اكسيژن مورد نياز شيميايي ،نيترات،

 داراي باشند مي دارا آبدر كه اهميتي به بسته كدام هر بلكه نيستند يكساني ارزش داراي مذكور شاخص تعييندر پارامترها اين

 نسبت پارامتر اين كه است اين دهنده نشان ميباشد 17/0ضريب داراي  كه D0  مثال عنوان به باشند مي خود خاص وزني ضريب

دانشگاه ويلكس WQI NSFدر اين تحقيق از برنامه نرم افزاري  [5]باشد مي آب كيفيت در بسزايي نقش داراي ديگر پارامترهاي به

براساس (، براساس اهميت آن پارامتر در كيفيت آب، در يك عامل وزني Q-valueبعد از محاسبه اين نرم افزار.استفاده شده است

زيرا نسبت به ساير ) 17/0(بااليي دارد فاكتور وزني نسبتاً  DOبراي مثال، . شوندضرب مي) ميزان اهميت در تعيين كيفيت آب

شوند ودر جمع مي) ارزش كيفي آب( WQIسپس اعداد حاصل براي تعيين . فاكتورها در تعيين كيفيت آب، اهميت بيشتري دارد

هريك از ارزش وزني  1در جدول.[6]ادامه نرم افزاربراساس اينكه چند فاكتور مورد بررسي قرار گرفته اند،شاخص را محاسبه مي كند

  .پارامتر ديده مي شود 9

  

  ارزش وزني پارامتر ها:  1جدول

  

  نام پارامتر  وزن فاكتور

  اكسيژن محلول  0.17

  كليفرم مدفوعي  0.16

  اسيديته  0.11

اكسيژن موردنياز   0.11

  بيوشيميايي

  دما  0.10
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 آب مناسبترين نا و100شاخص داراي آب بهترين كه اي گونه به نمايد مي تقسيم گروه پنج به كيفيت نظر از را آب شاخص اين

  .دهد مي نشان را بندي طبقه اين2 جدول.باشد مي 0 شاخص داراي

  

 

  WQI شاخص نظر از آب بندي طبقه : 2 جدول

 

  91-100  عالي

  71-90  خوب

  51-70  متوسط

  26-50  بتاً ضعيفمناسب يا نس

  0-25  ضعيف

 

 ايجاد را آبي زندگي از گوناگوني تنوع توانند مي خوب و عالي گروه آبي منابع كه است گونه بدين خص شا اين نظر از آب كيفي بندي گروه

 آبي منابع . گيرد قرار تفادهاس مورد كردن شنا مانند هستند آب با مستقيم تماس در كه تفريحاتي براي تواند مي آبي چنين آن بر عالوه . كنند

 . ميكند پيدا كاهش توانايي اين بلكه كنند ايجاد زيادي آبي زندگي تنوع توانند نمي فوق گروه دو مانند گيرند مي قرار متوسط گروه در كه

 ايجاد توانايي داراي ضعيف نسبتا گروه آبي منابع . گردند مي ها جلبك رشد افزايش باعث اكثرا هستند گروه اين در كه آبهايي

 تنها است ممكن گيرند مي قرار ضعيف گروه در كه آبي منابع .هستند مواجه آب آلودگي مشكالت با و بوده اندكي آبي زندگي تنوع

  فسفات كل  0.10

  نيترات  0.10

  كدورت  0.08

  كل جامدات محلول  0.07
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 اين . باشند فراواني بسيار كيفي مشكالت داراي ها آب اينگونه رود مي انتظار و كنند ايجاد را اندكي خيلي آبي زندگي باشند قادر

رودخانه كارون را در بازه بند قير  1شكل .گردند استفاده هستند آب با مستقيم تماس در كه شنا مانند هايي فعاليت براي ايدنب آبها

  .[7]اهواز نشان مي دهد

 
  اهواز-بندقير رودخانه كارون در بازه :1نقشه

 

  
 موقعيت ايستگاهها در بازه بند قير اهواز:2نقشه 
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  :يافته ها

آورده شده است كه  4جدولودر پارامتر اندازه گيري شده شاخص كيفيت آب محاسبه گرديد 9براساس نتايج بدست امده از 

  .ماه سال شاخص كيفيتي در حد متوسط دارند 12ايستگاه در  5نشان ميدهد هر 

  

  ماه سال12ايستگاه در  5نتايج محاسبه شاخص كيفيت در : 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

ي ايستگاههادر مسنجيده ميشوندهمانطور كه مشخص است تما WQIگروه طبقه بندي  5كيفيت آب با شاخص 1در نمودار 

نام گذاري شده  s5تاs1ايستگاه ها به ترتيب شطيط،مالثاني ،ويس،شيبان،زرگان كه به اختصار .گروه متوسط طبقه بندي مي گردند

  .اند

  

  ماه سال 12ايستگاه در 5در طبقه بندي شاخص  كيفيت آب:- 1نمودار 
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bad

medium

good

excelent

  
  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 64 62 62 62 59 60 61 57 60 56 61 61 شطيط

 64 62 59 62 60 59 60 54 59 56 61 59 مالثاني 

 64 62 59 61 59 59 62 56 61 57 60 60 ويس

 64 62 59 60 60 57 60 55 60 57 60 59 شيبان

 63 61 59 62 59 57 60 55 59 55 59 58 زرگان
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نتايج محاسبه شاخص كيفيت آب در فصول مختلف  از رودخانه كارون دربازه مطالعاتي در ايستگاههاي مختلف در جدول 

  .آورده شده است4

  آب فصلي محاسبه شاخص كيفيت  نتايج:4 جدول

  

  زمستان  پاييز  تابستان  بهار  ايستگاه

33/59  شطيط  33/59  33/60  66/62  

  61  33/60  66/57  66/58  مالثاني

  66/61  60  66/59  59  ويس

  66/61  59  33/58  58  شيبان

  61  33/59  58  33/57  زرگان

  

  .مي باشد 46/58وپايين ترين شاخص كيفيت در بهار با ميانگين 59/61با ميانگينمستان شاخص كيفيت درزباالترين ميانگين  

  

  

  

 :تيجه گيرين

مي  66تا  54با يكديگر متفاوت بوده و نوسانات شاخص كيفي بين  روند تغييرات شاخص كيفيت آب در ايستگاههاي مختلف

بنابراين . بيشترين شاخص كيفي در ماههاي نمونه برداري در ايستگاه شطيط و كمترين در ايستگاه زرگان مشاهده مي گردد. باشد

و كاهش دبي رودخانه داراي افت  ايستگاه زرگان نسبت به ساير ايستگاهها بدليل تراكم ورود فاضالبهاي شهري، خدماتي وصنعتي

 مختلف در ايستگاههاي آب كيفيت شاخص ميزان تحقيق اين در شده محاسبه هاي شاخص به توجه با و بطوركلي.كيفي مي باشد

 و يكديگر به ايستگاهها بودن نزديك امر اين دليل است ممكن كه اند شده بندي طبقه متوسط گروه در  و ندارد چنداني تفاوت

 هر وزني ضرائب بين تفاوت توان مي همچنين  .باشد مي بازه در اين ورودي فاضالب حجم با رودخانه خودپااليي توان ودنب يكسان

 صورت بندي طبقه طبق.دانست دخيل امر رادراين آب كيفيت برروي پارامتر هر متفاوت گذاري تاثير ديگر عبارت به يا پارامتر

 .قرار دارد متوسط در گروه ايستگاه هر پنج سنجش و در مورد تمامي ماههايدر رودخانه آب كيفيت شاخص، توسط گرفته

كه تغيير  دهدينشان م GISبه كمك نرم افزار  نتايج بدست آمده  از مقايسه شاخص كيفيت آب در ايستگاههاي مطالعاتي

بازه به رودخانه مي  شاورزي در اينشاخص كيفيت از باالدست به پايين دست افت داشته واين افت ناشي از ورود آاليندها وپساب ك

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID


	ا�� � ا��� اااا                                                                                                                                                                                                                        �� 
	ا�� � ا��� و���� 
	ا�� � ا��� و���� 
	ا�� � ا��� و���� �     20202020- - - - 22222222                                                                                                                                        �� ���ان �ب �� ���ان �ب �� ���ان �ب �� ���ان �ب و����� ا"! ���� ا"! ���� ا"! ���        دا*� زا)'دا*� زا)'دا*� زا)'دا*� زا)'    ----1387138713871387ا"! �
 

 
 61/59زمستان با ميانگين نقشه هاي كيفي در فصول مختلف نشان مي دهد بيشترين شاخص كيفيت در فصلباشد ، همچنين 

  مي باشد 58/46وكمترين  شاخص كيفيت در فصل بهار باميانگين 

  .ي مورد نظر را نشان مي دهد كيفيت آب در بازه  6تا  3نقشه هاي 

  

 
  

  NSFWQIپهنه بندي آب در بهار بر اساس رتبه بندي : 3نقشه شماره
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  NSFWQIپهنه بندي كيفي آب در تابستان بر اساس رتبه بندي: 4نقشه شماره
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 NSFWQI پهنه بندي كيفي آب بر اساس رتبه بندي:5نقشه شماره 

 

  
  

  NSFWQIپهنه بندي كيفي آب در زمستان براساس رتبه بندي :6نقشه شماره
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