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طبقهبندی کیفی آب رودخانه
(مطالعه موردی :رودخانههای کارون ،دز و کرخه)

ایوب کریمی جشنی ،1مرجان ساالری

درگی*2

 1استادیار گروه مهندسی عمران -محیط زیست ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شیراز
 2دانشجوی دکتری مهندسی عمران -محیط زیست ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت1932/11/22 :؛ تاریخ تصویب)1930/10/11 :

چکیده
رودخانهها بهعنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی ،شرب و صنعت مطرر مریباشرند از ایرنرو
پایش کیفیت این منابع با توجه به خشکسالیهای اخیر و توسعه شهری و روستایی یکی از وظایف مهم در حیطره مردیریت محریطزیسرت
محسوب میگردد در این مطالعه نمونهگیری بهصورت فصلی از نه ایستگاه هیدرومتری رودخانههای کارون ،کرخه و دز در یک برازه زمرانی
یکساله از فروردین سال 1931مصادف با فصول گرم و سرد صورت گرفت و پارامترهایی نظیر درجه حرارت ،هردایت الکتریکری ،اکسری ن
محلول ،pH ،کدورت COD ،BOD ،و غیره اندازهگیری گردید دادههای حاصل از مطالعه با استفاده از نمودارهای پایپر ،شرولر و شراخ
ملی کیفیت  NSFWQIمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان دادند بر اساس دیاگرام پایپر آب هر سه رودخانه در فصرول پرآبری و
کمآبی از نوع سدیم کلراید میباشد همچنین آنالیز پارامترهای اندازهگیری شده با توجه به شاخ  NSFWQIحراکی از آن اسرت کره در
هر سه رودخانه شاخ کیفیت کل در شش ماهه اول در حد فاصل کمتر از ( )01بیانگر کیفیت بد مریباشرد و در شرش ماهره دوم در حرد
فاصل بیشتر از ( )01بیانگر کیفیت متوسط میباشد بنابراین با پایش عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،میکروبی و همچنین با کنترل شاخ ملری
کیفیت آب و نمودارهای مذکور در ایستگاههای موردنظر ،اثرات محیطزیستی ورود آلودگی در قسمتهای مختلف رودخانه بهخروبی مشرهود
بوده و امکان تصمیمگیری در خصوص نحوه استفاده از آب در بخشهای مختلف آن را برای مسئولین ذیربط فراهم میسازد

کلید واژهها :شاخ
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سرآغاز
رودخانهها و آبهای جاری ،از دیر باز مرورد نیراز و مرورد توجره
جوامع بشری بودهاند و برای بهررهبرردن از منرابع آب ،شرهرها و
مراکز صنعتی و کشاورزی معمروً در نزدیکری رودخانرههرا برپرا
شده اند با این کار ضرمن ترأمین نیازهرای حیراتی قرادر بره رفرع
نیازهرای کشراورزی و حمرلونقرل بودنرد ) Simeonov et al,
 2008؛ ( Enrique et al, 2007افزایش تقاضای آب ،باً رفتن
سررطز زنرردگی ،گسررترگ آلررودگی منررابع آب در اثررر توسررعه
فعالیتهای کشراورزی ،شرهری و صرنعتی موجرب ایجراد وضرع
نامساعد محیط زیست و تشدید آلودگی منابع آب شده و مردیریت
معقررول و منطقرری آن را بسرریار دشرروار و پیچیررده کرررده اسررت
)(Chapman, 1996

آبهای سطحی بیش از آبهای دیگر در معرر آلرودگی قررار
دارند به دنبال بارنردگی ،بره خصروص برارگهرای شردید ،ذرات
مختلف گیاهی ،حیوانی و حتی صنعتی و سمی با آب حمل شده و
آبها را آلوده میسازند انسانها با ریختن آبهای آلوده به دست
آمده از زندگی روزمره صنعتی خرود بره جریرانهرای آب ،باعر
آلودگی آبها میشوند (رحیمی)1939 ،
با توجه به آنکه عوامل انسرانی و آًینردههرای صرنعتی موجرب
افزایش غلظت آًیندهها در آب رودخانه میگردند و با فرر آن
که مکانیزمهای طبیعی نظیر خصوصیات فیزیکی و شریمیایی آب
و خودپاًیی رودخانهها سهم عمده در کنتررل و یرا تشردید ایرن
غلظررتهررا خواهنررد داشررت ،اولررین قرردم در تعیررین کیفیررت آب
رودخانهها ،کسب آگاهی از تغییرات کیفی آب رودخانهها در ابعراد
زمان و مکان و همچنین مشخ نمرودن منرابع اصرلی و انرواع
آلوده کننرده هرای آب مری باشرند (مفترا هلقری )1931،امرروزه
جامعنگری و برخورد سیستمی در مدیریت کمری و کیفری منرابع
آب برره علررت افررزایش م لفررههررای آن سیسررتمهررا و پیچیرردگی
ارتباطات و اثرات متقابل آنها از اهمیت ویر های برخروردار اسرت
(.)Meftahhalaghi & Golalipor, 2007

تحقیقات انجام شده در مورد تغییررات کیفری آب رودخانرههرای
تاکاهاشی و کاکیوکا در ژاپرن ( )Teraoka & Ogava, 1984و
آمرازون و یوکران در برزیرل  )Miller et al, 1984و همچنرین
جریان سطحی در ایالت نوادای آمریکرا نشران دادنرد کره نحروه
استفاده از زمینهای اطراف رودخانهها بر نوع و مقردار آلرودگی و
تغییرات آن اثرات قابل مالحظهای دارد با استفاده از پارامترهرای
فیزیکی و شیمیایی به بررسی کیفیت آب رودخانه پارادو پرداخت
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)(Dasilva & Sacomani, 2001

به همین منظور در این مطالعره بطرور مروردی سره رودخانره در
استان خوزستان جهت بررسری و مطالعرات پارامترهرای کیفری و
همچنین تاثیرات محیطزیستی در نظر گرفته شده اسرت در ایرن
بررسی برای بیان کیفیت آب رودخانه کارون ،دز و کرخه از روگ
شاخ بندی کیفیت آب و نمودارهای پایپر و شولر استفاده شرده
است و از میان شاخ های مختلف که برای اینکار توصیه شده
شراخ ملرری کیفیرت آب ( )1()NSFWQIبره دلیرل سررادگی و
وسعت کاربرد و نیرز در دسرترس برودن پارامترهرای مرورد نیراز
انتخاب شد ( Marina et al ., 2002؛ اسدللهی فرد و همکراران
1932؛ افخمی 1932؛  )Said, 2003نمونههایی از کراربرد ایرن
شاخ برای طبقه بندی کیفی آب رودخانه های مختلرف توسرط
محققین مختلف به کار بررده شرده اسرت ) Hosinian et al.,
Mirzaei et al, 2005; Saadati et al., 2006; 2006
& Jamshidian & Alavimoghaddam, 2006; Basir
(Nabavi, 2009

مواد و روش
منطقه مطالعاتی

استان خوزستان با مساحتی حدود  20292کیلومتر مربع ،برین 04
درجرره و  01دقیقرره تررا  01درجرره و  93دقیقرره طررول شرررقی از
نصفالنهار گرینروی و  23درجره و  03دقیقره ترا  99درجره و0
دقیقه عر شمالی از خط استوا ،در جنوبغربی ایران واقع شده
اسررت اسررتان خوزسررتان نیررز برره لحررار شرررایط جغرافیررایی و
هیدرولوژیکی از بیشترین سهم آبهرای شریرین در کرل کشرور
برخوردار است بطوریکه با جریران  0رودخانره برزرو و پرر آب
ایران (کارون ،کرخه ،دز ،جراحی و هنردیجان) حردود  99درصرد
کل منابع آب سطحی را به خود اختصاص داده است حوزه آبریرز
کارون و دز مجموعا بریش از  41درصرد جمعیرت 00 ،درصرد از
اراضی آبی و  31درصد صنایع استان را در خود جای دادهانرد در
حال حاضرر حجرم بسریار براًیی از زهآب اراضری کشراورزی و
همچنین فاضالب صنعتی که بیشترین سهم به صنایع سلولزی و
غذایی تعلق دارد به این محیطهای آبی تخلیه مریگرردد و ایرن
نشان می دهد که نه تنها آب شرب مردم بلکه حتری کیفیرت آب
برای کشاورزی و تولید محصول با کیفیت و کمیرت مطلروب برا
مشکالت جدی مواجه خواهد برود در زیرر بره معرفری مختصرر
رودخانه های مرورد مطالعره پرداختره شرده اسرت (طرر توسرعه
خوزستان)1931 ،

طبقهبندی کیفی آب رودخانه (مطالعه موردی :رودخانههای کارون ،دز و کرخه)

الف -مشخصات رودخانه کارون
رودخانه کارون از کوههای بختیاری در سلسله جبال زاگرس ،کره
یک رشته طویل از کوه هایی است که از شمال غرب بره جنروب
شرق امتداد دارد سرچشمه گرفته است متوسط بارنردگی سراًنه
در حوضه آبریز کارون  221میلی متر و ارتفاع بخش برفگیر حوزه
آبریز 2111 ،متر از سطز دریا میباشد اقلیم حوضه آبریز کارون،
گرم با تابستانهای خشک و زمستانهای معتدل است
ب -مشخصات رودخانه دز
رودخانه دز از ارتفاعات اشترانکوه و بختیاری سرچشرمه گرفتره و
پس از طی مسافتی از مناطق کوهستانی و با شیب تند به سرمت
جنوب ،جریان اصلی به دریاچه سد دز تخلیه میگردد رودخانه دز
طولی معادل  010کیلومتر دارد
ج -مشخصات رودخانه کرخه
رودخانه کرخه پس از رودخانههای کارون و دز سرومین رودخانره
بزرو ایران از نقطه نظر آبدهی محسوب میشرود حروزه آبریرز
رودخانه کرخه به وسعت حدود  09هزار کیلرومتر مربرع ،برین 02
درجه 04 ،دقیقه تا  03درجه 11،دقیقه طول شررقی و  91درجره،
 03دقیقه تا  90درجه 03 ،دقیقه عر شمالی واقع شرده اسرت

30

یکی از مشخصههای طبیعی رودخانه کرخه احتمال وقوع سیالب
و خطرات ناشی از آن است .متوسط آبدهی درازمردت سرالیانه در
این ایستگاه معادل 133متر مکعب بر ثانیه اسرت (طرر توسرعه
خوزستان )1931 ،جردول ( )1و شرکل ( )1موقعیرت جغرافیرایی
ایستگاههای نمونهبرداری را نشان میدهد

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هیدرومتری
(طرح توسعه استان خوزستان)1931 ،

جدول ( :)1مختصات ایستگاههای نمونهبرداری (طر توسعه استان خوزستان)1931 ،
نام رودخانه
کارون

عالمت ایستگاه
A
B
C

ایستگاه
اهواز
مالثانی
گتوند

طول جغرافیایی
209221
229241
222219

عرض جغرافیایی
9000204
9003322
9031390

ارتفاع (متر)
12
29
111

دز

D
E
F
G
H
K

حرمله
بامدژ
دزفول
حمیدیه
عبدالخان
پای پل

202032
209423
293301
293133
292311
220303

9030324
9044309
9041931
9022131
9033901
9041431

93
20
101
21
01
31

کرخه

روش پژوهش
در این مطالعه نمونره گیرری بره صرورت فصرلی از نره ایسرتگاه
رودخانه های کارون ،کرخه ،دز در یک برازه زمرانی یرکسراله از
فروردین سال 1931مصادف با فصول گرم و سرد صورت گرفرت
و پارامترهائی نظیر درجه حررارت ،هردایت الکتریکری ،اکسری ن
محلول ،pH ،کدورت COD ، BOD ،و غیره اندازهگیری گردید
دادهها از طریق سازمان آب وبرق استان خوزستان تهیره گردیرده

است در مرحله بعرد دادههرای حاصرل از مطالعره برا اسرتفاده از
نمودارهای پایپر ،شولر و شاخ ملی کیفیرت  NSFWQIمرورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت
مقایسه پارامترهای اندازهگیرری شرده برا اسرتانداردهای
جهانی آب شیرین

آنالیز پارامترهای اندازهگیری شده و مقایسه با استانداردهای ملی
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آب حاکی از آن است که به جز چند مورد پارامترهای اندازهگیری
شده در محدوده مجاز آًینده های آب شریرین قررار دارنرد تنهرا
میزان غلظت دو یرون بریکربنرات ،منیرزیم و همچنرین پرارامتر
هدایتالکتریکی در برخی از ایستگاههای باًتر از حرداکرر مجراز
می باشد که با توجه بره سراختار زمرینشناسری منطقره و شربکه
گیسواری رودخانه قابل توجیه میباشد

طبقه بندی کیفی آب با توجه به شاخص ملری کیفیرت آب
))NSFWQI

شاخ های کیفی آلودگی روگهرایی هسرتند کره در مردیریت
کیفی آب میتوان از آن بهعنوان یک ابزار مدیریتی قروی بررای
تصمیمگیریهرای مربوطره اسرتفاده نمرود (& Mhere, 2001
2004; Jonnalagadda

al.,

.)Hernandez-Romero et

جدول ( )2پارامترهای اندازه گیری شرده در ایسرتگاه هرای مرورد
مورد نظر را نشان میدهد

جدول( :)2پارامترهای اندازهگیری شده در ایستگاههای مورد نظر
متغیر نمونه برداری
درجه حرارت آب
اکسی ن مورد نیاز زیستی

نام اختصاری
T
BOD5

واحد اندازه گیری
درجه سانتیگراد
میلیگرم بر لیتر

دستگاه اندازه گیری
ترمومتو دیجیتالی
روگ ستون جیوهای با دستگاه هوریبا

اکسی ن مورد نیاز شیمیایی

COD

میلیگرم بر لیتر

تیتراسیون با محلول تیوسولفات سدیم در حضور یدرو قلیایی

EC

میکروزیمنس بر متر

 ECمتر دیجیتالی

Turbidity
PH

NTU
-

2800-DR
 PHمتر دیجیتالی

FC

تعداد کلیفرم در  111میلی لیتر

روگMPN

کلی فرم کل
فسفات

TC
PO43-

تعداد کلیفرم در 111میلی لیتر
میلیگرم بر لیتر

روگMPN
2800 -DR

نیترات

NO3-

میلیگرم بر لیتر

2800 -DR

هدایت الکتریکی
کدورت
اسیدیته
کلی فرم مدفوعی

در سررال  1341بررا حمایررت بهداشررت ملرری آمریکررا ،بررراون و
همکارانش یک شاخ کیفی کاهش ارائه کردند آنها در ابتردا
حدود  90پارامتر آلودگی را معرفی کرده و سرپس براسراس نظرر
افراد متخص حدود نه پارامتر را بررای ایجراد شراخ اصرلی
انتخاب کردند کره شرامل پارامترهرای زیرر مری باشرند ،BOD
اکسی ن محلول ،کلیفرم مدفوعی ،نیتررات ،pH ،تغییررات درجره
حرارت ،کل مرواد جامرد ،فسرفات کرل ،کردورت یرا توربیردیتی
استفاده از این شاخ بسیار متداول بروده و بررای طبقرهبنردی
کیفی آبهای سطحی از لحار آشامیدن شاخصی کامل و جرامع
محسوب میگردد و با بکارگیری آن میتوان دید مناسبی در مورد
کیفیت آب رودخانرههرا برهدسرت آورد ( Liou & Losl 2003,
 .)Ramirez & Solano, 2004شاخ  NSFWQIبا استفاده
از رابطه ( )1به دست میآید:
= NSFWQI
()1
 = Iiزیر شراخ iام  =Wi،ضرریب وزنری شراخ iام پرس از
اندازهگیری مشخصههای فوق ،زیر شاخ هرر یرک از آنهرا از

روی منحنی های تبدیل بدست می آینرد کره برا اسرتفاده از ایرن
منحنی ها پارامترها به معیارهای  111 –1تبردیل مری شروند در
ایررن روگ برررای محاسرربه شرراخ نهررایی هررریررک از زیررر
شاخ های بدست آمده از منحنیهای مربوطه در فراکتور وزنری
خود ضرب شده و از حاصل جمع آنها طبرق رابطره ( )1شراخ
نهرایی بدسرت مری آیرد ( Simoes et al., 2008; National
 )Sanitation Foundation, 2003جرردول ( )9طبقررهبنرردی
شدت آلودگی و جدول ( )0فاکتور وزنری شراخ کیفیرت آب را
ارائه میدهند
طبقه بندی آبها با توجه به دیاگرام شولر

دیاگرام شولر جهت طبقهبندی آب از لحار شرب مد نظر میباشد
و بر حسب میزان غلظت آنیونها و کاتیونها اندازهگیری شده در
نمونه آب این دیاگرام کیفیت آب را در یکی از برازههرای خروب،
قابل قبول ،نامناسب ،بد ،موقترا قابرل شررب و غیررقابرل شررب
طبقهبندی میکند جدول ( )0معیارهای کیفیت آب شررب طبرق

طبقهبندی کیفی آب رودخانه (مطالعه موردی :رودخانههای کارون ،دز و کرخه)

نمودار شولر نشان می دهد نکته قابل توجه این است که با توجه
به عدم مشخ شدن عردم محردودیتهرا ،سرنجش دقیرق آن
امکانپذیر نمیباشد

بهترین روگ برای نشان دادن غلظت نمونههای اندازهگیری
شده دیاگرام پایپر است زیرا با استفاده از این دیاگرام میتوان
نوع آب هر نمونه را تشخی داد همچنین میتوان تعداد زیادی
نمونه را روی آن ترسیم نمود مقایسه نمونهها و تعیین تغییر
کیفیت نمونهها در نوبتهای مختلف نمونهگیری نیز براحتی
امکانپذیر است با توجه به شکلهای ( )9-0مشاهده گردید که
آب هر سه رودخانه در فصول پرآبی و کم آبی از نوع سدیم
(پتاسیم) کلراید میباشد

جدول ( :)9طبقهبندی شدت آلودگی رودخانه بر اساس
شاخص ((Terrado et al, 2010) )NSFWQI
کالس
A
B
C
D
E

شاخص محاسبه شده
31 – 111
41 – 31
01 – 41
22 – 01
1 – 20
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وضعیت کیفیت آب
عالی
خوب
متوسط
بد
بسیار بد

یافتهها
طبقه بندی آبها با توجه به دیاگرام پایپر

طبقهبندی آبها بر اساس دیاگرام پایپر در شکل ( )2نشان داده
شده است دیاگرام پایپر با توجه به کاتیونها و آنیونهای موجود
در نمونه آب کیفیت آب رودخانه را از نظر هیدروشیمیایی مورد
بررسی قرار میدهد کاتیونهای شاخ جهت این تقسیم بندی
عبارتند از :کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم و همچنین آنیونهای
شاخ شامل سولفات ،کلرید ،کربنات و بیکربنات میباشد

شکل ( :)2نمایش شماتیک بازههای مختلف موجود در
دیاگرام پایپر

جدول ( :)4فاکتور وزنی شاخص ((Terrado et al, 2010) )NSFWQI
پارامترها

کدورت

BOD
)(mg/l

DO
)(mg/l

کلی فرم
مدفوعی

NO3)(mg/l

pH

فاکتور وزنی

1/13

1/11

1/14

1/12

1/11

1/11

T
(درجه سانتی
گراد)
1/11

TS
)(mg/l

PO4 3)(mg/l

1/14

1/11

جدول ( :)5معیارهای کیفیت آب شرب طبق نظر شولر (استاندارد متد)
ردیف

کیفیت آب

1

خوب

2
9
0
0
2

قابل قبول
نامناسب
بد
قابل قبول در شرایط اضطراری
غیر قابل شرب

TDS
)(mg/l
> 011

> 201

>110

>140

>100

011-1111
1111-2111
2111-0111
0111-3111
< 3111

201-011
011-1111
1111-2111
2111-0111
<0111

110-291
291-021
021-321
321-1301
<1301

140-901
901-411
411-1011
1011-2311
<2311

100-231
231-031
031-1101
1101-2201
<2201

)SO4-2 (mg/l) Cl- (mg/l) Na+ (mg/l) TH.(mg/l CaCO3
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ب

الف

شکل( :)9دیاگرام پایپر نمونههای برداشتی از رودخانه کارون ،الف :فصول کمآبی ،ب :فصول پرآبی

ب

الف

شکل( :)4دیاگرام پایپر نمونههای برداشتی از رودخانه دز ،الف :فصول کمآبی ،ب :فصول پرآبی

الف

ب

شکل( :)5دیاگرام پایپر نمونههای برداشتی از رودخانه کرخه ،الف :فصول کمآبی ،ب :فصول پرآبی

طبقهبندی کیفی آب رودخانه (مطالعه موردی :رودخانههای کارون ،دز و کرخه)

الف

35

ب

شکل( :)6دیاگرام شولر نمونههای برداشتی از رودخانه کارون ،الف -فصول کمآبی ،ب -فصول پرآبی

الف

ب

شکل( :)7دیاگرام شولر نمونههای برداشتی از رودخانه دز ،الف -فصول کمآبی ،ب-فصول پرآبی

الف

ب

شکل( :)8دیاگرام شولر نمونههای برداشتی از رودخانه کرخه ،الف -فصول کمآبی ،ب -فصول پرآبی
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مقادیر شاخ کیفی آب سازمان بهداشت ملی آمریکا با توجه به
جدول ( )2برای کلیه ایستگاهها محاسبه شرده اسرت چنران کره
مالحظه می شود کیفیت آب هر سه رودخانه در فصول کمآبری و
باً دست در شرایط بهترری از جهرت شراخ کیفری برخروردار

می باشد و در طبقه متوسط آلودگی از لحار شرب قرار دارند ولری
در فصول پرآبی و ایسرتگاههرای پرایین دسرت بره دلیرل توزیرع
فعالیت های کشاورزی و اجتمراعی در اطرراف رودخانره شراخ
کیفی کاهش یافته و در طبقه بد قرار گرفته است

جدول ( :)6تعیین شاخص کیفیت رودخانه با توجه به شاخص ()NSFWQI
نام رودخانه

عالمت ایستگاه

ایستگاه

شاخص  NSFدر فصول

شاخص  NSFدر فصول

کارون

A
B
C
D
E
F
G
H
K

اهواز
مالثانی
گتوند
حرمله
بامدژ
دزفول
حمیدیه
عبدالخان
پای پل

کمآبی
09/90
00/00
00/32
00/42
04
03/10
00/04
03/10
09/90

پرآبی
02/22
01/14
00/00
01/93
09/20
01/93
01/01
00/32
01/43

دز

کرخه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص بررسی
کیفیت آب رودخانههای ایران از نظر درجهبندی کیفیت انجام
نشده است استفاده از شاخ ملی کیفیت آب به عنوان روشی
ساده برای شناخت اولیه از کیفیت رودخانهها مناسب بوده و برای
مدیران و مهندسان به منظور برنامهریزی حفاظت کیفی قابل
استفاده است پایش منظم رودخانهها به صورت هدفمند و
براساس برنامهریزی و طراحی مناسب و سپس درجهبندی آن با
روگ شاخ کیفی امکان دسترسی به تغبیرات و تحوًت کیفی
و پیشبینی اقدامات کاهش آلودگی در حوزه آبریز رودخانه را
برای مدیران و مسئوًن فراهم میسازد بر اساس نتایج آنالیز
NSFWQI
پارامترهای اندازهگیری شده با توجه به شاخ
حاکی از آن است که در هر سه رودخانه شاخ کیفیت کل در
شش ماهه اول که مصادف با فصول کمآبی میباشد در حد
فاصل کمتر از ( )01بیانگر کیفیت بد میباشد و در شش ماهه
دوم که مصادف با فصول پرآبی میباشد ،در حد فاصل بیشتر از
( )01بیانگر کیفیت متوسط میباشد
پ وهشررگران دیگررری شرراخ  NSFWQIو کمبررود اکسرری ن
محلررول را در طررول رودخانرره  Guadarramaو Manzanares

مورد مطالعه قرار دادند نمونه برداری در طول رودخانره بررای دو
سال متوالی ( )2111-2119انجرام گرفرت و نمونرههرا از شرش
ایستگاه برداشت گردید در این مطالعره  11پرارامتر شرامل ،pH
 ،DO ،BOD ،COD ،TSSهدایت الکتریکی ،آمونیاک ،نیتررات،
نیتریت ،فسفات و درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفت و نترایج
آن بصورت فصلی گزارگ گردید نتایج این مطالعه نشان داد که
شرراخ  NSFWQIدر ابترردای رودخانرره  Guadarramaحررائز
امتیاز ( 41کیفیت خوب) و در انتهرای آن در امتیراز ( 20کیفیرت
متوسط) گردیده اسرت همچنرین مقردار عرددی شراخ بررای
رودخانه  Manazanaresنیز حدود  20گزارگ گردید ( Enrique
 )et al, 2007در مطالعه دیگرر کریمیران و همکراران در سرال
 1930شاخ  NSFWQIجهت پهنرهبنردی رودخانره زهرره را
مورد مطالعه قرار دادند ایستگاههای منتخب شامل نه ایستگاه در
طول رودخانه میباشد و نمونهها به صرورت ماهیانره و در طرول
سال یک سال آبی ،از این ایستگاهها برداشت گردید پارامترهرای
مورد مطالعه در این تحقیق نیز شرامل  ،pHهردایت االکتریکری،
کلیفرررمهررای مرردفوعی ،فسررفات ،کرردورت ،اکسرری ن محلررول و
اکسی ن خواهی بیوشیمیایی ( )BODبودنرد نترایج ایرن مطالعره
نشان داد که آب این رودخانه در سرچشمه دارای کیفیت مناسرب
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) دز و کرخه، رودخانههای کارون:طبقهبندی کیفی آب رودخانه (مطالعه موردی

 کشاورزی و صنعتی به،نشاندهنده ورود فاضالبهای خانگی
 نیاز،رودخانه میباشد جهت حفظ این منابع آبی از خطر آلودگی
به اجرای قوانین و دستورالعملهای سختگیرانه میباشد تا
سالمت جامعه تامین گردیده و منابع آب برای نسلهای بعدی
حفظ گردد
یادداشتها
1. National Sanitation Foundation Water Quality
Index.
2. Biochemical Oxygen Demand

بوده است و بتدریج در طول مسیر با پساب های گونراگون آلروده
شده و از کیفیت آن کاسته شده تا حد کیفیرت برد رسریده اسرت
.)karimian et al, 2007(

بطورکلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که کیفیت آب
 دز و کرخه در طی ماههای مختلف فصول،رودخانههای کارون
تغییرات چندانی ندارد اما آلودگی رودخانه از باًدست به سمت
پایین دست به نحو چشمگیری بیشتر شده و از کیفیت آب
رودخانه کاسته میشود که این امر
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