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چکیده
در سالهای اخیر کیفیت آب رودخانۀ کارون تحت تأثیر آالیندههای مختلفی از جمله زهآب کشاورزی و فاضالبهای شههری
و صنعتی قرار داشته است .شاخص کیفیت آب و  ،GISمیتوانند بهمنظور پشتیبانی اقدامات مدیریتی در این رودخانهه اسهتفاده
شوند و از قابلیت مدلهای سری زمانی نیز میتوان برای پیشبینی تغییرات کیفیت در آینده بهره برد .از اینرو ،هدف پهووهش
حاضر ارزیابی کیفیت رودخانۀ کارون براساس شاخص کیفیت آب با استفاده از  GISو مدلسهازی سهری زمهانی کیفیهت آب
است .در این پووهش دادههای ماهانه شامل  ،pHدما ،TDS ،BOD ،DO ،فسفات ،نیترات ،کدورت و کهاییفر مهدفو،ی ،هی
سالهای  1331تا  1311تجزیه و تحلیل شد .همۀ شاخصهای محاسبهشده در بقۀ متوسط قرار گرفتند که بهمعنای استفاده از
آب رودخانه فقط با ا،مال تصفیۀ پیشرفته است .توزیع مکانیه زمانی مقادیر شاخص کیفیت آب و معنادارنبودن روند تغییرات
نشاندهندۀ بهتعادلرسیدن آالیندههای ورودی و توان خودپاالیی رودخانه است .نتایج مدلسازی مقادیر ضریب تبیهین مناسهب
مدلها بین  3/11تا  3/31را نشان داد .همچنین شرایط انسانساز ،امل غایب بر تغییهرات کیفیهت آب رودخانهه شهناخته شهد.
براساس این نتایج ،کیفیت رودخانۀ کارون نسبت به گذشته اندکی افزایش یافته و با اتصال رودخانۀ دز ،شاخص کیفیت آب به
میزان نسبتاً زیادی کاهش مییابد که میتواند بیانگر پایینتهربهودن کیفیهت آب رودخانهۀ دز بههدییهل ورود آیهودگی بهه آن در
پاییندست ایستگاه دزفول باشد و اقدامات کنتریی را در این رودخانه ایجاب میکند.
کلیدواژگان :پهنهبندی ،دارخوین ،گتوند ،مالثانی.WQI ،
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مقدمه
تأثیر مهم آب بهعنوان شکلدهنده و ضامن بقای تمددنهدا د
طول تا یخ بشر ثابت شدده اتدت د تده دهد پایدان ردرن
بیستم نگراند د صودوک فیتیدت آب بدهطدو سسدتردهای
احساس شد ،بهطو ی فه د حال حاضر فیتیدت آب اهمیتد
به اندازۀ فمیت آن پیدا فرده اتت آلودس آب نهتنها فیتیدت
آن ا تحت تأثیر ررا م دهدد بککده تد مت انسدان ،توتدۀ
ارتوددادی و فدداه امتمدداع ا تهدیددد م د فنددد [ ]1ا زیدداب
مستمر پا امترهای فیزیک  ،شیمیای و بیولدوییک آب بشد
ضرو ی برنامههدای فنتدرل فیتیدت آب اتدت ایدن فدا بده
ممعآو ی اط عات شایان تومه منجر م شود فده مۀمدو
نم تواند بهطو مستقیم فیتیت آب ا تۀیدین فندد از زمدان
فه دادههدای فیتیدت آب از طریدم نموندهبدردا ی و تجزیده و
تحکیل نمونهها ممعآو ی شد ،نیاز به بیان به شکل رابل فهدم
احساس شد وشهای متنوع برای بهفا سیری ایدن دادههدا
اتتتاده شده اتت تا این مقادیر ثبتشده بهطدو مدثثرتری د
هم زمینههدا اتدتتاده شدود ید اه توصدی فیتیدت آب،
فهرتتفردن غکظت هدر ییدزی اتدت فده د آن نمونده آب
مومود اتت ینین فهرتت فقط برای متشوودان آب رابدل
اتتتاده اتت فرمدولبنددی و اتدتتاده از شداص هدا توتدط
تازمانهای مسئول عرضه و فنترل فیتیت آب بسیا توصدیه
شده اتت []2
د تددال  ،1691هددو تن د فمیسددیون بهداشددت آب د ۀ
ودصان اوهایو د ایا ت متحده ،وش مدیدی به شدکل ید
عدد شاص  ،برای تبهبندی فیتیت آب ا ائه فدرد و آن ا بدا
انتشاب ،وزنده و تکتیدم پا امترهدای فیزیکد  ،شدیمیای و
بیولوییک آب و اتتتاده از ی فرمول یاضد تداده تۀرید
فرد [ ]3تازوفا شاص فیتیت آب 1وش شدناصتهشددهای
برای بیان فیتیت آب اتت فه به تغییرات د صووصدیات آب
وافن نشان مد دهدد [ ]4ایدن شداص عدددی اتدت فده
فیتیددت آب ا بددا تومدده بدده مجمددور پا امترهددای فیتدد
اندازهسیریشده بیان م فند بنابراین ،دولدتهدا مد توانندد از
این شاص برای توضیح عمککرد صود د فنترل آلودس هدا و
یال های مومود د مدیریت منابع آب اتتتاده فنند
2
از توی دیگر ،تدامانههدای اط عدات مغرافیدای ابدزا
مناتب برای ترفیب نقشهفش و پایگاههای داده اتت []1
)1. Water Quality Index (WQI
)2. Geographical Information System (GIS

بددهطددو ی فدده تجزیدده و تحکیددلهددای مکددان و نقشددههددای
تولیدشده د محیط  GISم تواند به فش الگوهای پیچیده
و ا تباطات فه ممکن اتت د مددولهدا و مدتن بده یشدم
نیاید ،فم فند و به اینصو ت مدیریت تامانههای پیچیده
ا بهبود بششد [ 9و  ]7د مجمدور ،ندر افدزا  GISابدزا ی
روی برای مسائل منابع آب ،ا زیاب فیتیت آب ،مکوسیری از
تی ب ،د ک محیط زیست طبیۀ و مدیریت مندابع آب د
مقیاس محک و منطقهای محسوب م شود []8
پیشینۀ تحقیق
از زمددان ابدددار  WQIد تددال  1691مطالۀددات متۀددددی د
تطح مهان وی فا بردهای مشتک آن صو ت سرفتده اتدت
فه د ادامه به تۀدادی از موا د اصیر آن اشا ه شدده اتدت د
مطالۀهای تادات نو ی و همکا ان ( )2114فدا ای ترفیدب
 GISو  WQIد ا زیاب فیتیدت آب زیرزمیند ا د آبشدوان
تاوهد نوبران وارع د شمال اتدتان مرفدزی بر تد فردندد و
نشان دادند  91د صد نمونههدای آب د طبقدهبنددی «بدد»،
«صیک بد» و «نامناتب بدرای شدرب» ردرا مد سیدرد []6
همچنین ط مطالۀات متۀدد د نقاط مشتکد مهدانWQI ،
برای دتتهبندی ودصانهها متیدد شدناصته شدده اتدت [11د
 ]12زل و همکا ان ( )2112براتاس  WQIبه این نتیجده
دتت یافتند فه ودصان تا ک د مالزی فمد آلدوده شدده
اتت و باید اردامات بهمنظو بهبود فیتیت آب آن انجا شدود
تا محیط زیست برای موامدع پیرامدون تدالمتدر شدود []13
مظاهری و همکا ان ( )2113اثر بالقوۀ پساب مز ع پدرو ش
ماه ا بر فیتیت آب ودصان ز ینسل براتداس NSFWQI3
و  WQIا زیاب فردند نتایج ایدن تحقیدم تغییدرات مکدان و
زمان ا نشان داد و آشکا شد فه پسابهای وا دشده د بهدا
و تابستان دلیل افت فیتیت آب اتت و انجا عمکیدات تودتیه
بدراتداس اتدتاندا دهای زیسدتمحیطد بدرای مکدوسیری از
صطرات الزام اتت [ ]14صمدی و همکا ان ( )2111نیدز
ودصان د مرادبی د ا بددرای  12مدداه تددال مطالۀدده فردنددد و
منطقهبندی ودصانه ا از فیتیت متوتط تا بد ،بدا اتدتتاده از
 ،GISبه انجا تداندند [ ]11امدوس و همکدا ان ()2119
دو ودصانه ا ط تالهای  2116و  2111مطالۀده فردندد و
فیتیت آنها ا متوتط و بد دانستند و ستتند فه ایدن وضدۀیت
د فوول صش و با ان یکسان اتت ][19
3 National Sanitation Foundation Water Quality Index
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د داصل فشو نیز تطح تحقیقات انجا شده با اتتتاده از
 WQIسسددترده بددوده اتددت فدده از آن ممکدده شمسددای و
همکا ان ( )1384ضمن بر تد و پهندهبنددی فیتیدت آب
ودصانههای فا ون و دز ط تالهای 1381د  ،1383مقدادیر
شاص فیت ا د ایستگاههدای م ثدان  ،اهدواز و دا صدوین
بهترتیب  11/11 ،11/61و  13/61محاتبه فردندد همچندین
پایینترین شاص فیت ا د ایسدتگاه آب شدیرین واردع د
پداییندتدت ودصاند دز ،برابدر بددا  41مۀرفد فردنددد []17
صتا یان و مشایش نیز ( )1389فیتیت آب ودصان فا ون ا
د بازۀ ز سان تا ا التمیر بدا اتدتتاده از  GISبر تد فردندد و
نشان دادند این بازه از ودصانه د با دتدت فیتیدت صدوب و
د پاییندتت فیتیت متوتط دا د [ ]18دادالکه تدهراب و
همکا ان ( )1386اثر فاض ب فا صان صابون شهر صرمشهر
ا بر فیتیت آب ودصان فدا ون بدا اتدتتاده از  WQIا زیداب
فردند براتداس نتدایج WQI ،د و ودی شدهر برابدر  14و د
صروم  41اتت فه بدهمۀندای تغییدر طبقد فیتیدت آب از
متوتط به بد اتدت [ ]16تدا ی و همکدا ان ( )1361د
مطالۀهای فیتیت آب ودصان فا ون د تابستان تدال 1361
ا د یها ایستگاه آبتنج از ممکده اهدواز و دا صدوین ،بدا
اتتتاده از  WQIا زیاب و وضۀیت آن ا «بدد» اعد فردندد
[ ]21د تحقیم حسین و همکدا ان ( )1362فیتیدت آب
فا ون د ته ایستگاه واردع د بدازۀ شدهر اهدواز ا بدراتداس
 ،WQIد طبقه «متوتط» محاتبه فردند [ ]21و مددینیا و
همکا ان ( )1363نیز به نتیجهای مشابه دتت یافتند []22
فریم مشن و تا ی د س ( )1363فیتیت آب ودصاند
فا ون ا د فول فدمآبد  ،از با دتدت (ایسدتگاه ستوندد) بده
پاییندتت (ایستگاه اهواز) ،فاهش نشان دادند فده د فودل
پرآب این وند د اواتط بازه و با پیوتتن شداص دز (ایسدتگاه
م ثان ) فیتیت آب دیا افت شدده و پدا از آن بده تدمت
پاییندتت با اندف شدد موامده مد شدود [ ]23همچندین
عبادت و هوشمندزاده ( )1363با بر ت فیتیت آب ودصاند
دز د محل ایستگاه دزفول براتاس نمودا شولر به این نتیجده
تیدند فه آب از نظدر شدرب د وضدۀیت صدوب ردرا دا د و
دلیل آن ا فمبودن فۀالیتهای فشاو زی و منداطم مسدکون
د اطراف ودصانه تا ربل از این ایستگاه عندوان فردندد []24
صددادر و همکددا ان ( )1364بددهمنظددو بر ت د اثددر زهآب
فشاو زی ،فیتیت آب ودصان ز یدنسدل اتدتان سکسدتان ا
مطالۀه فردندد و مقدادیر  WQIا بدین  14تدا  91و د طبقد
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فیتیت متوتط محاتدبه فردندد [ ]21ردائین و همکدا ان
( )1364نیز با مطالۀ فیتیت آب ودصان یشمهسدردو واردع
د شهرتتان نوشهر ،فیتیت آن ا د تده ایسدتگاه با دتدت
د محدودۀ متوتط و د ته ایستگاه پاییندتدت د وضدۀیت
بددد ا زیدداب فردنددد [ ]29نوددراهللزاده تددا وی و همکددا ان
( )1361با بر ت آب د یای تد شهید مای تا ی ،نشدان
دادند فیتیت آن براتاس  WQIد هم مداههدا صدوب اتدت
[]27
د تالهای اصیر فیتیت آب ودصان فا ون تحدت تدأثیر
آ یندههای مشتکت از ممکه زهآب فشاو زی و فاضد بهدای
شهری و صنۀت ررا داشته اتدت بندابراین ،پدای وضدۀیت
فیتیت ودصانه و وند تغییرات آن د طول زمدان و مکدان بدا
هددف آسدداه از وضددع حددافم و اتشددا تمهیدددات مددو د نیدداز
احتمال د آینده ،ضرو ی بهنظر م تد از این و ،بدراتداس
پیشین تحقیقات WQI ،بدهعندوان شاصود شدناصتهشدده و
مۀتبر د تطح دنیا مطرح اتت فه م تدوان از آن بدهمنظدو
دتتهبندی ودصانههدا ،پدای فیتیدت مندابع آب تدطح و
زیرزمین ( زل و همکا ان ( ،)2112صدمدی و همکدا ان
( ،)2111امددددوس و همکددددا ان ( ،)2119شمسددددای و
همکدددا ان ( ،)1384صدددتا یان و مشدددایش نیدددز (،)1389
تا ی و همکا ان ( ،)1361حسین و همکا ان (،)1362
مددینیدا و همکدا ان ( ،)1363فریمد مشدن و تدا ی
د سدد ( ،)1363رددائین و همکددا ان ( ،)1364نوددراهللزاده
تا وی و همکدا ان ( )1361و تدادات ندو ی و همکدا ان
( ،))2114ا زیاب اثر مندابع آ یندده (مظداهری و همکدا ان
( ،)2113دادالکه تهراب و همکدا ان ( )2112و صدادر و
همکدا ان ( ))1364و از ایددن ربیدل بهددره بدرد بددا تومده بددا
مطالۀات ربک  ،بر ت تغییرات فیتیت ودصاند فدا ون بایدد
د ی دو ۀ زمدان ینددتداله انجدا شدود فده د برسیرنددۀ
دو ههای فمآب و پرآب و تغییرات فودک فیتیدت آب باشدد
همچنین د هیچی از تحقیقات اشا هشده به منشأ تغییدرات
د فیتیت ودصانه پرداصته نشدده فده بدا مطالۀده د بدازهای
طو ن از ودصانه فه شامل شهر اهواز بهعنوان مرفز اتتان و
نیز محل اتوال شاص مهم همچدون دز باشدد و اتدتتاده از
وشهای آما ی ،مد تدوان تدأثیر فدا فرد هدرید از عوامدل
طبیۀ و انسان ا بر ودصانه بر ت فرد بدینمنظو هددف
پژوه حاضر اتدتتاده از شداص فیتیدت آب و  GISبدرای
ا زیاب وضۀیت فیت ودصان فا ون عوامل مثثر بر آن و نیدز
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توب  11سر بر لیتر اتت [ ]26د این پژوه مقدادیر
ماهان پا امترهدای فیتیدت آب شدامل  ،pHدمدا ،افسدیژن
محکددول ،1افسددیژنصددواه بیولوییدد ( 2پددنج وزه) ،فددل
مامدات ،فستات ،نیترات ،فدو ت و فالیتر مدفوع  ،طد
تالهای  1389تا  1361و د محدل یهدا ایسدتگاههدای
آبتنج ستوند ،م ثان  ،اهواز و دا صوین اتتتاده شد فه
توتط تازمان آب و برق اتتان صوزتتان اندازهسیری شده
اتت مششوات این ایستگاهها فه د مجمور حددود 311
فیکومتر از ودصان فا ون ا د بر م سیرد و مانمای آنهدا،
بهترتیب د مدول  1و شکل  1نشان داده شده اتت

بهرهبردن از رابکیدت مددلهدای تدری زمدان د پدی بیند
تغییرات شاص د آینده اتت
مواد و روشها
حوض آبریز ودصان فا ون حدود  91هدزا فیکدومترمربدع
وتۀت دا د و این ود با طول  861فیکومتر ،طدو ن تدرین
ود ایران اتت [ ]28متوتط با ندس تا ن ایدن حوضده
 921میک متر و ا تتار بشد برفگیدر آن 2 ،هدزا متدر از
تطح د یاتت ارکیم این حوضه سر با تابستانهای صش
و زمستانهای مۀتدل اتت [ ]23وضۀیت پوشد بیشدتر
شامل اتتپ ،منگلهدای بکدوط و فشداو زی و میدزان بدا

جدول  .1مشخصات ایستگاههای مطالعهشده
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1
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شکل  .1جانمایی ایستگاهها در ایران و حوضۀ آبریز رودخانۀ کارون
)1. Dissolved Oxygen (DO
)2. Biochemical Oxygen Demand (BOD5
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نسش ا تقایافت  ،WQIتوتدط دینینگدر و ماتدیوناس
( )1671و با پشتیبان مثتس بهداشت مک ایا ت متحده
پیشنهاد شد فده بده  NSFWQIشدهرت یافدت [ ]31ایدن
شاص فه د پژوه حاضدر از آن اتدتتاده شدده اتدت،
د برسیرندددۀ پا امترهددای فیزیک د د شددیمیای ماننددد ،DO
 ،BOD5فدو ت ،فل مامدات مۀکم ،نیترات ،فسدتات،pH ،
دما و فالیتر مدفوع اتدت بیدان یاضد ایدن شداص
بهصو ت ابط  1اتت [:]31

فه د آن  Sنشاندهندۀ عدد تبدهبنددی مشدت بده هدر
پا امتر و د دامن  1-111و  wنیز عامل وزنده با مقدا
عددی صتر تا ی اتت بهطو ی فه · · w1 + w2 +w3 +
 n · + wn = 1نیز تۀدداد پا امترهدای اتدتتادهشدده بدرای
محاتب  WQIاتدت د ایدن وش تبده مشدت بده هدر
پا امتر از منحن تبهبندی یا مۀادل مربوط به آن پدا امتر
بهدتت م آید مدول  2نشاندهندۀ طبقهبنددی فیتیدت
آب برمبنای  WQIاتت وزن هر ید از پا امترهدا نیدز د
مدول  3نشان داده شده اتت

n

WQI=w iSi

()1

221

i=1

جدول  .2طبقهبندی آب براساس ]33[ NSFWQI
طبقهبندی آب

خیلی بد

بد

متوسط

خوب

عالی

1-21

29-11

11-71

71-61

61-111

دامن تغییرات شاص

جدول  .3پارامترهای کیفیت آب و وزن آنها براساس ]33[ NSFWQI
ردیف

پارامتر

واحد

وزن

1
2
3
4
1
9
7
8
6

د صد
تۀداد د  111میک لیتر
واحد اتتاندا د
میک سر د لیتر
د م تانت سراد
میک سر د لیتر
میک سر د لیتر

DO

1/17
1/19
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/18
1/17

NTU

1

میک سر د لیتر

د این پژوه بهمنظو بر ت تغییرات شداص
د طول زمان از تحکیل تریهای زمان اتتتاده شد مراحل
تحکیل تریهای زمان شامل شناتای و حذف مثلتدههدای
رطۀ د (شددامل ونددد و تندداوب) ،بر ت د فرضددیات اتات د
تریهای زمدان (شدامل نرمدالبدودن و ایسدتای دادههدا)،
تۀیین نور مدل (شامل نور مدل ،مرتبه و پا امترهدای آن) و
صحتتنج مدل برازش دادهشده از مراحل مدلتدازی بده
وش تریهای زمان اتت بر ت ومود دو ه یا تنداوب د
تریهای زمان با اتتتاده از تناوبنمدا 2و توتدط ندر افدزا
( ClimAnنسش  )1/121انجدا سرفدت د پدژوه حاضدر
مثلت د ونددد توتددط دو آزمددون مددند فندددال [ ]31و وش
1

WQI

1. Nephelometric Turbidity Unit
2. Periodogram

فالیتر مدفوع
pH
BOD

تغییرات دما
فستات فل
نیترات فل
فدو ت
فل مامدات

ابتکا ی تن ]32[ 3اتتشراج شد اسر دو تری نسبت به هم
یکسان باشند ،تم این دو تری د مقابل هم نقداط حدول
محو نیمساز اول ایجاد صواهد فرد فه اتاس وش ابتکدا ی
تن اتت اسر دادههدا بدا ی صدط  1:1ردرا بگیرندد ،وندد
افزایش و اسر زیر این صط ررا بگیرند ،وند فاهشد ومدود
دا د ررا سیری نقاط تمشده وی ی صدط ،نشداندهنددۀ
وند یکنواصت و حالت انحنا نمایانگر وند غیدریکنواصدت د
دادههاتت از دیگر مزایای این وش ،تواندای تۀیدین الگدوی
وند اتت به ایدنصدو ت فده یده بششد از دادههدا وندد
افزای یا فاهش از صود نشان م دهندد هریده دادههدا از
صط  1:1فاصکه داشته باشدند ،میدزان (شدیب) وندد بیشدتر
اتت [ ]32د وشهدای پدا امتری (از ممکده مددلتدازی
3. Sen’s Innovative Method
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صودهمبسته تریهای زمان ) فرضیات نظیر نرمدالبدودن،
ایستای و مستقلبودن متغیرها ومود داشته و این فرضدیات
برای متغیرهای هید ولوییک اعتبدا نددا د [ ]33بندابراین،
ابتدا ز اتت پیروی تری مدو د تحقیدم از توزیدع نرمدال
بر ت شود و د صو ت فه توزیع تری نرمال نباشدد ،ز
اتت تری زمان ربدل از مددلتدازی ،بدا اتدتتاده از توابدع
انتقال یا توابع تبدیل ،نرمال شود
تقریبا د هم وشهای تحکیل تریهای زمان صط یدا
غیرصط  ،تری زمان ایستا فرض م شود د حال فه اغکدب
تریهای زمان هید ولوییک بندا بدهد یدل مشتکد ناایسدتا
هستند فه ربل از مدلتازی باید تری دادهها به حالت ایسدتا
تبدیل شود و تپا مدلتازی صو ت سیرد [ ]34از طرفد ،
ساه بر ت ناایستای د تری م تواندد فمد مدثثری بده
د ک مکانیسم فیزیک مومود فند فه این امر اهمیت آزمدون
ایستای ا د آندالیز تدریهدای زمدان هیدد ولوییک نشدان
م دهد [ ]31وشهای مشتکت برای آزمدون ایسدتای ا ائده
شدهاند فه ایدن پدژوه از وش ایدج  ]39[ 1ADFاتدتتاده
فرده اتت .بهمنظو بر ت ایستای تریهدا توتدط آزمدون
یادشده ،فد نوشتهشده د محیط نر افزا  MATLABاتتتاده
شد برای تۀیین مرتب مدل تریهدای زمدان از وش مۀیدا
آفایک اص حشده 2اتتتاده م شود فه آما ۀ آن بهشرح ابط
 2رابل محاتبه اتت [:]34
2(p+q+1)n
AICC  p,q  =nLn  ˆ 2  +
()2
 n-p-q  2
فدده د آن  nتۀددداد دادههددا p ،مرتبدد مدددل د بشدد
صودهمبسته q ،مرتب مدل د بش میدانگین متحدرک و
 ˆ 2وا یانا بار ماندهها یا صطاهاتدت د ایدن وش هدر
مدل فه مقدا  AICCفمتری داشته باشد ،برازش بهتدری
دا د و بهعنوان بهترین مدل انتشاب م شود [ ]37د ایدن
پژوه از نر افزا  ITSM2000برای تۀیین ندور ،مرتبده و
تشمین پا امترهای مددل اتدتتاده شدده اتدت بدهمنظدو
ا زیاب عمککرد مدل از تده مۀیدا ضدریب تبیدین،]37[ 3
1
مذ میانگین مربۀات صطا ]37[ 4و آما ۀ ن د تداتککی
( ]38[ )NSاتتتاده شد فه بهترتیب د وابدط 3د  1ا ائده
1. Augmented Dickey–Fuller test
)2. Akaike Information Criterion Corrected (AICC
)3. Coefficient of Determination (R2
)4. Root Mean Square Error (RMSE
)5. Nash–Sutcliffe Coefficient (NS

شده اتدت و د آن  ، ،بدهترتیدب دادههدای تدری
مشدداهدات  ،محاتددبات  ،میددانگین و تۀددداد دادههاتددت
هریه مقدا  RMSEفمتر و مقدا  R2و  NSبیشتر باشدد،
نشاندهندۀ درت بیشتر مدل اتت []36

  xˆ  x 
R  1
 x  x
  x̂  x 
RMSE 
T

2

()3

t 1
T

t

t

2

t 1

t

T

2

()4

t 1

t

t

n 1

  x  xˆ 
NS  1 
 x  x
T

2

()1

2

t

t

2

t

t 1
T

t 1

یافتهها
نمودا تری زمان اط عات اولیه از ومود وندد ،تنداوب و
پرش مۀنادا د تری دادهها ا ائه م فند د این تحقیدم
شاص  WQIمحاتبهشدده د بدازۀ زمدان 1389د 1361
د شکل  2تم شده اتت
مقادیر متوتط شاص های محاتبهشدده د طدول دو ۀ
زمان بر ت شده د ایستگاههدای ستوندد ،م ثدان  ،اهدواز و
دا صوین بدهترتیدب برابدر  19/27 ،19/41 ،91/78و 17/31
اتت شایان یادآو ی اتت فه د بر ت تناوب با اتتتاده از
تناوبنما مشش شد تریهای زمدان  WQIد هدر یهدا
ایستگاه فارد تناوب اتت د شکل  -3الد نوتدانات فودک
 WQIد طول بازۀ مدد نظدر از ودصاند فدا ون نشدان داده
شده اتت توزیع زمان د مکان مقادیر  WQIنشان م دهدد
ایستگاههای ستوند و دا صوین د زمسدتان بهتدرین فیتیدت
آب ا دا ند و این د حال اتت فه ایستگاههدای م ثدان و
اهواز د همین فول د پایینترین تطح فیت ردرا دا ندد
همچنین افت نسبتا زیاد شاص فیتیت د بدازۀ ستوندد تدا
م ثان خ داده اتت و شایان یادآو ی اتت فه د این بدازه
محل اتوال ودصان دز به فا ون وارع شده اتت د ادامده،
به تمت پداییندتدت بداز هدم فیتیدت آب انددف فداه
م یابد و د بازۀ بین ایستگاههدای اهدواز و دا صدوین مقددا
اندددف بدده مقدددا شدداص افددزوده مد شددود شددکل  -3ب
تغییرات مکان  WQIد طول ودصانه ا ا ائه مد دهدد فده
د محیط  GISتهیه شده اتت شایان یادآو ی اتت د ایدن
شکل مقادیر بهصو ت متوتط تا نه اتت هریند بدا تومده
بدده شددکل  3د فوددول مشتک د نیددز تغییددر یندددان وی
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نم دهد همان طو فه د این شکل مشدش اتدت ،وندد
تغییرات فیت ودصانه به تمت پاییندتت هموا ه فاهش

اتت و فقدط د بدازۀ بدین ایسدتگاههدای اهدواز و دا صدوین
مقدا ی اندف افزای د آن دیده م شود

شکل  .2سری زمانی شاخص  WQIرودخانۀ کارون در بازۀ زمانی 1326ـ 1311
الف) ایستگاه گتوند؛ ب) ایستگاه مالثانی؛ پ) ایستگاه اهواز؛ ت) ایستگاه دارخوین

(ال )

231

(ب)

شکل  .3تغییرات فصلی (سمت راست) و تغییرات مکانی (سمت چپ) مقادیر  WQIدر رودخانۀ کارون
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تدتون P

نتایج آزمون مند فندال د مدول  4ا ائده شدد
د این مدول بیانگر احتمال اتت د صو ت فه این مقددا از
 1/11فمتر باشد ،آزمدون مدند فنددال د تدطح  61د صدد
مۀنادا اتت و وند د تری زمان ومدود دا د نتدایج آزمدون
ابتکا ی تن د شکل  4ا ائه شد د این شکل دیده مد شدود
فه دادهها بهصوب د اطراف صط نیمساز پرافنده شدهاندد فده
این امدر بیدانگر نبدود وندد د تدری دادههدای  WQIاتدت
همچنین د بر ت ایستای تریهدای زمدان نتدایج آزمدون
 ADFنیز د مددول  4ا ائده شدده اتدت فده طبدم آن فکید
تریهای زمان شاص  WQIایستا هستند براتاس نمدودا
توزیع احتمال نرمال شاص  WQIنیدز مشدش شدد فده بدا
اطمینان  61د صد تریهدای زمدان د هدر یهدا ایسدتگاه
بر ت شده از توزیع نرمال پیروی م فنند

د بش مدلتدازی ،از  83د صدد دادههدا ( 11مداه)
برای تشمین پا امترها و از  11ماه دیگر برای صحتتنج
مدل اتتتاده و مدل  ARMAبر تریهدای زمدان بدرازش
داده شد نتایج این برازش د مددول  1ا ائده شدده اتدت
مقدددا  RMSE ،R2و  NSد ایددن مدددول مشددت بدده
صددحتتددنج مدددلهاتددت همچنددین نتددایج سرافیک د
صحتتنج مدل برای مقایسد بودری د شدکل  1ا ائده
شد فوی بودن ضرایب مدل  ،ARMAهمان طدو فده از
نوتانات شدید و نامنظم شاص  WQIنشان دادهشدده د
شکل  2نیز م توان د یافدت ،بیدانگر پدایینبدودن حافظد
تری زمان این شاص اتت فه این امر با تومه به عوامل
زیاد مثثر بر آن رابل تومیه اتت

جدول  .4نتایج آزمون روند منـ کندال و آزمون ایستایی ADF

آزمون منـ کندال
ایستگاه
ستوند
م ثان
اهواز
دا صوین

ال

P

1/21
1/41
1/13
1/47

آزمون ADF

نتیجه
بدون وند
بدون وند
بدون وند
بدون وند

نتیجه
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا

آما ۀ ADF

-9/33
-9/43
-9/23
-7/31

پ

ب

ت

شکل  .4نمودار روش ابتکاری سن برای شاخص  WQIدر ایستگاههای الف) گتوند ،ب) مالثانی ،پ) اهواز و ت) دارخوین
جدول  .3مدل سریهای زمانی خطی منتخب
2

ایستگاه

نوع مدل

رابطه

AICC

R

RMSE

NS

ستوند

)AR(1

x t  0 / 2467x t 1  ε t

196/11

1/814

3/31

1/11

177/38

1/962

1/63

1/33

171/14

1/964

4/83

1/43

171/23

1/734

2/18

1/47

م ثان

)ARMA(1,1

اهواز

)AR(1

دا صوین

)AR (2

x t  0 / 4148x t 1  ε t 0 / 4648ε t 1
x t  0 / 1965x t 1  ε t

x t  0 / 01366x t 1  0 / 2479x t 2  ε t
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شکل  .3نمودار مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشدۀ سری زمانی شاخص  WQIرودخانۀ کارون در بازۀ زمانی  1311-1313در محل
ایستگاههای الف) گتوند؛ ب) مالثانی؛ پ) اهواز؛ ت) دارخوین

بحث و نتیجهگیری
تحقیم حاضر د طول بازهای نسبتا طو ن از ودصان فدا ون
(حدددود  311فیکددومتر) ،طدد یدد دو ۀ زمددان بکندمدددت
(پنجتاله) و با اتتتاده از مقادیر پا امترهدای فیتد د یهدا
ایستگاه انجا سرفت بدراتداس نتدایج همد مقدادیر شداص
محاتبهشده برای ودصانه د طبق متوتط ررا سرفتندد فده
بددا تحقیددم حسددین و همکددا ان ( )1362و مددددینیددا و
همکددا ان ( )1363همشددوان داشددت و نسددبت بدده نتددایج
شمسای و همکا ان ( )1384اندف افزای فیتیت ا نشان
داد و بهمۀنای آن اتت فه آب ودصانه د ایدن بدازه فقدط بدا
اعمال توتی پیشرفته م تواند برای شرب اتتتاده شود؛ ولد
د مقایسه با نتایج صتا یان و مشایش ( )1389فه با اتدتتاده
از اط عات تالهای  1384و  1381انجا شده اتت ،فداه
فیتیت ا د ایستگاه اهدواز نشدان مد دهدد از تدوی دیگدر،
مقددادیر  WQIد محدددودۀ شددهر صرمشددهر د پدداییندتددت
ایستگاه دا صوین فه بهدتتآمده از بر ت دادالکهد تدهراب
و همکا ان ( )2112ط تالهای  1381و  1389اتدت ،بدا
وضۀیت فیتیت آب د ایسدتگاه دا صدوین د تحقیدم حاضدر
همشددوان دا د د مجمددور و بددا تومدده بدده نبددود ونددد د
تریهای زمان مربوط به ایستگاههای اندازهسیدری ،مد تدوان
به این نتیجه دتت یافدت فده آ ینددههدا و تدامان ودصانده

بهنوع تۀادل تیدهاند بدهبیدان دیگدر ،حجدم آ ینددههدای
وا دشده به ودصانه متناتب بدا تواندای صودپدا ی ودصانده
بددوده اتددت نبددود تندداوب د مقددادیر  WQIنشدداندهندددۀ
تأثیرنپذیرفتن غالب فیتیت آب ودصانه از عوامل طبیۀ (فده
ماهیت متناوب دا ند) و تبۀیت آن از عوامل انسان اتدت فده
توزیع زمان د مکان مقدادیر  WQIنیدز تۀیدینفنندده نبدودن
فوول فمآبد و پرآبد د تغییدر فیتیدت ودصانده ا تأییدد
م فند همچنین افت نسبتا زیادی د شاص د بدازۀ ستوندد
تا م ثان وی م دهد فده مد تواندد بیدانگر پدایینتدربدودن
فیتیت آب ودصان دز و مثید نتدایج شمسدای و همکدا ان
( )1384باشد این نتایج ،از آنجا فه تأثیر فاهش ودصاند دز
بر فیتیت ودصان فا ون د فول پرآب این ودصانده بیشدتر
اتت ،بدا نتیجد فریمد مشدن و تدا ی د سد ()1363
هماهنگ اتدت همچندین بدا د نظدرسدرفتن نتدایج پدژوه
عبادت و هوشمندزاده ( )1363م توان اینسونه نتیجهسیدری
فرد فه بیشتر آلدودس ودصاند دز د پداییندتدت ایسدتگاه
دزفول به آن وا د م شدود افدزای نسدب شداص د بدازۀ
اهوازد دا صوین م تواند نشاندهنددۀ فداه ندرخ و ود مدواد
آ ینده و مثثر وارعشددن تدوان صودپدا ی ودصانده باشدد از
نتایج آزمون وند و آزمون ابتکا ی تن فه د هماهنگ فامل
بددا آن اتددت ،م د تددوان د یافددت فدده د هم د ایسددتگاههددای
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 آ یندهها و تامان ودصانه به تۀدادل تدیدهاندد،اندازهسیری
 حجم آ یندههای وا دشدده بده ودصانده د ایدن،بهبیان دیگر
بازه متناتب با توانای صودپا ی ودصانه بوده اتدت مقدادیر
ضریب تبیین برای مدلهای صودهمبسته برازش دادهشدده د
 محاتبه شد فده دردت مناتدب1/81  تا1/96 ایستگاهها بین
این مدلها ا نشان م دهد نکتد شدایان تومده د محددودۀ
 د دو مقیداس زمدان وWQI  یکندواصت شداص، مطالۀات
مکان اتت فه پایدا ی ودصانه و بهتۀادل تیدن آ یندههای
و ودی و توان صودپا ی ودصان فا ون ا تأییدد مد فندد از
 این امر نشداندهنددۀ توزیدع مناتدب نقداط و ود،توی دیگر
 هیچی از،آ ینده به ودصانه اتت بهشکک فه د طول تال
یها بازۀ بر ت شده تغییدرات شددیدی د فیتیدت ودصانده
دیده نم شدود د فدل پایددا ی وضدۀیت فیتیدت ودصاند
فا ون د طول بازۀ زمدان بر تد شدده نشدان مد دهدد فده
مدیریت فیت ودصان فا ون متناتب بدا مقددا بدا آ ینددۀ
و ودی به ودصانه بوده اتت
سپاسگزاری

بدینوتیکه از دانشگاه تهران و شرفت آب و برق صوزتتان
برای فراهمفردن امکانات و دادههای ز بدهمنظدو انجدا
.این تحقیم و تهی مقا ت مربوط به آن تشکر م شود
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