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چکیده
رودخانهها از جمله منابع آب شیرین هستند که در معرض مقادیر مختلف
 بنابراین داشتن آگاهی از تغییرات کیفی آب رودخانهها.آالیندهها قرار دارند
، یکی از روشهای تحلیل و تفسیر مشخصههای کیفی آب.الزامی است
 در پژوهش حاضر نوع و وزن.استفاده از شاخصهای کیفیت آب است
متغیرهای موجود در شاخصهای کیفیت آب معتبر داخلی و بینالمللی مورد
 سپس منحنیهای شاخص عملکرد متغیرهای.بررسی آماری قرار گرفته است
 بر اساس محدوده مجاز غلظت آالیندهها در آییننامهها و،منتخب
، در گام بعد با استفاده از روش دلفی.استانداردهای مختلف تولید شده است
 متغیر مؤثر بر کیفیت آب ایران انتخاب و وزن آنها بر اساس روش تحلیل9
 به ارزشهای کیفی اعالم شده توسط.سلسله مراتبی به دست آمده است
 منحنیهایی با درجه همبستگی باال برازش داده شده و در،متخصصین
 تابع میانگین هندسی برای جمعبندی زیرشاخصها و به دست آوردن،نهایت
 مقدار شاخص تدوین شده برای.عدد نهایی شاخص مد نظر قرار گرفته است
.رودخانه کارون محاسبه و نتایج آن با شاخصهای موجود مقایسه شده است
نتایج حاصله حاکی از تفسیر متفاوتتر کیفیت آب در این مورد مطالعاتی
.توسط شاخص تدوین شده نسبت به شاخصهای دیگر است

Abstract
Rivers as fresh water resources are exposed to different
amounts of pollutants and therefore it is necessary to have
awareness of qualitative variations in rivers. Using water
quality indices is one of the methods for analysis of water
quality. In this study, type and weight of the variables included
in the valid national and international water quality indices
were statistically examined. Then, the performance index
curves of the variables were produced based on the various
standards and guidelines. In the next stage, using the Delphi
method 9 variables were selected as the effective variables for
water resources in Iran and their weights were determined
based on the analytical hierarchy process. Curves with high
correlation coefficients were fitted to the quality values
proposed by the specialists and geometric. Average function
was employed for combination of sub indices and calculating
the final value of the quality index. The value of the proposed
quality index was calculated for the Karoun River and was
compared with the other quality indices. According to the
obtained results, interpretation of water quality in the Karoun
River based on the presented new quality index differs from
the other quality indices.
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طبقهبندی آب بر مبنای درجه خلوص از اواسط قرن بیستم مورد توجه
قرار گرفته است Horton (1965) .اولین شاخص کیفیت آب را به طور
رسمی منتشر کرد .وی  02متغیر کیفیت آب نظیر اکسیژن محلول،
هدایت الکتریکی ،کلیفرمها و قلیاییت را که بیشتر از سایر متغیرهای
کیفی اندازهگیری میشوند ،وارد شاخص کیفیت آب کرد .محدوده وزن
شاخص هورتون از  0تا  5بود و نمره شاخص با تابع جمع خطی به
دست میآمد .در ادامه ) Brown et al. (1972یک شاخص کیفیت
آب شبیه به شاخص هورتون ارائه کردند که بعدها از آن تحت عنوان
شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت آمریکا ( )NSFWQI0یاد شد.
در این شاخص وزندهی به تکتک متغیرها بر اساس نظر ذهنی
حاصل از قضاوت و تجزیه و تحلیل کارشناس انجام میشود .از
شاخصهای کیفیت دیگر میتوان به شاخص کیفیت آب اورگان
( ،)Cude, 2001( )OWQIشاخص عمومی آلودگی ( )OIPبرای
رودخانههای هند ( )Sargaonkar and Deshpande, 2003و
شاخص ارائه شده توسط )( Said et al. (2004در مقاله حاضر با نام
شاخص  Ahmed Saidیاد شده است) اشاره نمود .در کشور ایران نیز،
نمونه آزمایشی از شاخص کیفیت آب ایران توسعه یافته است
( .)Hashemi et al., 2014مبنای کار این شاخص نظیر NSFWQI
است که متغیرهای آن عبارتند از ،PH :کلیفرم مدفوعی ،سختی کل،
نیترات ،فسفات کل ،اکسیژن محلول ،اکسیژنخواهی بیولوژیکی،
اکسیژنخواهی شیمیایی ،هدایت الکتریکی ،کدورت و آمونیوم .روش
اصلی مورد استفاده برای انتخاب متغیرها تلفیقی از روشهای آنالیز
مؤلفههای اصلی و دلفی بوده است .اما منحنیهای شاخص عملکرد
( )PIصرفاً طیف فرکانسی دادههای کیفیت آب موجود در ایران میباشد
که عمدتاً مربوط به سالهای 0285-85به بعد بوده (بنا به تصمیم
گروه کارشناسی) و مبنای آکادمیک مطابق استانداردها برای آنها
وجود ندارد (.)Iranian Department of Environment, 2013

 -0مقدمه
رودخانهها به دلیل تخلیه پسابهای شهری و صنعتی و روانابهای
سطحی و زهآبهای کشاورزی از آسیبپذیرترین منابع آب هستند
) .(Singh et al., 2004; Wang et al., 2007از اینرو شناخت
کیفیت آبهای سطحی جهت مصارف شرب ،صنعتی و کشاورزی
امری اجتنابناپذیر بوده و هم زمان با نیاز شدید به استفاده از منابع آب
در دسترس ،ضرورت توجه به حفاظت از آن در مقابل آلودگی احساس
میشود ) .(Simoes et al., 2008جامعنگری و برخورد سیستمی در
مدیریت کمی و کیفی منابع آب به علت افزایش مؤلفههای آن
سیستمها و پیچیدگی ارتباطات و اثرات متقابل آنها از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و پایش کیفی آبهای سطحی بهمنظور شناخت کیفیت
متناسب با مصارف مختلف ،از گامهای اصلی مدیریت کیفی منابع است
( . )Karamouz and Kerachian, 2003پایشهای کیفیت منابع آب
اغلب موجب تولید دادههای پیچیدهای میشوند که حاوی اطالعات
غنی درباره رفتار منابع آب هستند و نیاز به روشهای مناسبی برای
تحلیل و تفسیر دارند ;(Alam et al., 2010; Kazi et al., 2009
) .Ayoko et al., 2007برای تحلیل و تفسیر مشخصههای کیفی آب،
روشهای مختلف آنالیز آزمایشگاهی و ریاضی وجود دارد که گران و
وقتگیر هستند و عالوه بــر ایـن حتی پس از حصول نتیجه
نمیتــوان به تخمین خوبی از لحاظ کیفیت آب دست پیدا کرد
( .)Yargholi et al., 2010یکی از روشهای بسیار ساده و دور از
پیچیدگیهای ریاضی و آماری که میتواند شرایط کیفی آب را بازگو
نماید ،استفاده از شاخصهای کیفیت آب است .در مدیریت کیفی آب
میتوان از شاخصهای کیفی بهعنوان یک ابزار مدیریتی قوی برای
تصمیمگیریهای مربوطه استفاده نمود ;(Simoes et al., 2008
) .Liou et al., 2003شاخصهای کیفیت با سادهسازی و کاهش
اطالعات اولیه خام عالوه بر بیان کیفیت آب ،روند تغییرات کیفی آب
را در طول مکان و زمان نشان میدهند ).(Cude, 2001

مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته داخلی نشان داد که در زمان
انجام این تحقیق ،شاخص کیفیت آب معتبر ،مصوب و انتشار یافتهای
برای ارزیابی کیفیت آبهای ایران موجود نمیباشد ،بنابراین به ناچار
در اکثر تحقیقات صورت گرفته داخلی از شاخصهای کیفیت آب معتبر
بینالمللی همچون  CCMEWQI2 ،NSFWQIو غیره استفاده شده
است .این در حالی است که هرکدام از شاخصهای بینالمللی برای
یک منطقه خاص و براساس شرایط بومی آن منطقه توسعه یافته است.
بنابراین کاربرد آن برای آبهای ایران دارای اشکاالت متعدد میباشد.
با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق تالش شده است تا بر مبنای
ساختارشناسی رودخانههای ایران و تنشهای آبی حاکم بر کشور و با
استفاده از نظرات متخصصین کیفیت آب ایران و نیز استانداردها و
دستورالعملهای موجود ،شاخص کیفیت آب با کاربری عمومی به

در شاخصهای کیفیت آب ،دادههای چند متغیر کیفیت آب در یک
فرمول ریاضی که با یک عدد ،میزان سالمتی آب را نشان میدهد،
شرکت داده میشوند .این عدد با یک مقیاس نسبی که گویای کیفیت
آب از بسیار بد تا عالی است ،دستهبندی میشود .بدین ترتیب،
شاخصهای کیفیت آب؛ ابزاری مناسب و ساده برای تعیین وضعیت و
شرایط کیفیت آب میباشند ( .)Ott, 1978بهطورکلی ،شاخصهای
کیفیت آب را میتوان به پنج گروه اصلی شاخصهای عمومی ،مصارف
ویژه ،آماری ،طراحی شونده و شاخصهای بیولوژیکی تقسیم کرد
(.)Sobhani, 2003
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اکثر شاخصهای معتبر جهانی برای انتخاب متغیرهای مؤثر در شاخص
از نظرات متخصصین کیفیت آب بهره بردهاند .در پژوهش حاضر برای
انتخاب متغیرهای دخیل در شاخص کیفیت آب ،از روش دلفی برای
بهرهمندی از نظرات کارشناسان و متخصصین کیفیت منابع آب ایران
استفاده شده است.

صورت منحصر به فرد برای ارزیابی کیفیت آبهای ایران تدوین شود.
در این راستا از روش دلفی برای جمعآوری قضاوتهای کارشناسی
متخصصین کیفیت آب ایران و همچنین فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPو نرمافزار  Expert Choiceبرای انجام مقایسات زوجی و
محاسبه وزن نهایی هریک از متغیرها استفاده شده است .شاخص ارائه
شده (با توجه به محدودیتهای موجود در دسترسی به دادههای کیفیت
آب و هزینههای زمانی و مالی باالی آن) در چند مورد مطالعاتی با
دیگر شاخصهای معتبر داخلی و جهانی موجود مقایسه و تطابق آن با
فضای آبی موجود در کشور ،ارزیابی شده است.

3

 -3-8روش دلفی

روش دلفی که از آن برای انتخاب نوع ،تعداد ،وزن و منحنیهای
شاخص عملکرد ) 5(PIمتغیرهای مؤثر در شاخص استفاده میشود ،با
مبانی نظری و دستورالعملهای روشمند در طول دهههای پنجاه و
شصت میالدی در مؤسسه رند ( )RANDتوسعه یافت .دلفی روشی
است بر پایۀ نظرات شهودی متخصصان که در آن یک گروه از
متخصصان ،پس از ابراز نظرات خود دربارۀ یک مسأله مشخص ،به
یک اجماع دست مییابند .اگرچه این قضاوت جمعی متخصصان،
ذهنی به نظر میرسد اما معتبرتر از اظهارات فردی است؛ چراکه نتایج
عینیتری به بار میآورد (.)Lang, 1995

 -8مواد و روشها
 -0-8تدوين مدل مفهومی

در طراحی شاخصهای کیفیت آب با استفاده از مدل مفهومی دو
استراتژی متفاوت وجود دارد ( )0 :)Torabian, 2008وجود داده کیفی
کامل (رویکرد اول)؛  )2وجود داده کیفی ناقص (رویکرد دوم) .در
رویکرد اول آنالیز تمام متغیرهای مؤثر در کیفیت آب رودخانه موجود و
یا امکان آنالیز کامل وجود دارد .در رویکرد دوم فرض بر این است که
تعداد متغیرهای آنالیز شده محدود است .با توجه به عدم وجود بانک
داده کامل بهطوریکه تمام متغیرهای دخیل در کیفیت آب
رودخانههای ایران را شامل شود ،رویکرد اول منتفی و بر اساس رویکرد
دوم اقدام به طراحی شاخص و مدل مفهومی آن شده است .شکل 0
مدل مفهومی تدوین شاخص کیفیت آب ایران را نشان میدهد.

 -5-8وزندهی متغیرهای مؤثر بر كیفیت آب ايران

برای وزندهی متغیرهای مؤثر در شاخص مورد مطالعه با استفاده از
روش دلفی از متخصصین کیفیت منابع آب ایران نظرسنجی شد و از
آنها خواسته شد متغیرهای ارائه شده را از نظر اهمیت ،امتیاز دهی کرده
و در صورت صالحدید متغیرهای جدید نیز ارائه نمایند .در ادامه نظرات
بهدستآمده جمعبندی شده و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو
نرمافزار  Expert Choiceبرای انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن
نهایی هریک از متغیرها مورد استفاده قرار گرفت .متغیرهای منتخب و
وزن نهایی آنها دوباره در اختیار متخصصین قرار گرفت تا در خصوص
آنها به اظهارنظر کارشناسی مجدد بپردازند .در صورت اجماع نظر
متخصصین ،نتایج بهدستآمده نهایی شده و در غیر این صورت گام
آخر تا رسیدن به نتایج پایدار از دید متخصصین تکرار شد.

 -8-8انتخاب متغیرهای مؤثر بر كیفیت آب ايران

یکی از کلیدیترین فاکتورها در تدوین شاخصهای کیفیت آب،
انتخاب تعداد و نوع متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آب است .در
این تحقیق ،محققین به دنبال ارائه شاخصی بودند که در عین سادگی
و دقت ،متغیرهای کیفی محدودتری نیاز داشته باشد و درنتیجه با صرف
وقت و هزینه کمتر ،بتوان منابع آبی کشور را مورد پایش مستمر قرار
داد .شایان ذکر است بررسی های انجام شده بر روی اکثر شاخصهای
نوین کیفیت آب تولید شده در کشورهای توسعه یافته که در آنها از
روشها و مدلهای ریاضی و آماری پیچیدهتر بهره گرفته میشود
نشان داد همین شاخصهای ساده (که در زمان تألیف این مقاله در
کشور ما موجود نبود) پایه اصلی اطالعات ورودی به مدلهای آماری
است .در انتخاب متغیرها عوامل مختلفی ازجمله :منابع آالینده آبهای
سطحی ،نوع آالیندههای شایع ،وجود دادههای کافی و  ...دخالت دارند
که این موضوع بسته به موقعیت جغرافیایی و سیستم پایش کیفیت آب
هر کشور یا قاره متفاوت است.

 -0-8فرآيند تحلیل سلسلهمراتبی )(AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرمافزار  Expert Choiceکه از آن
برای تعیین وزن متغیرهای مؤثر در شاخص استفاده شده است ،پاسخی
به نیاز بشر برای بررسی مسائل کیفی است که معیاری برای
اندازهگیری آنها وجود ندارد و همواره در تصمیمگیریها همراه مسائل
کمّی ظاهر میشوند .این روش همچنین پیچیدگیهای ناشی از تأثیر
عوامل مختلف بر مسأله را با تمرکز مرحله به مرحله بر این عوامل و
سپس ترکیب کردن نتایج این بررسیها حل میکند.
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Fig. 1- Conceptual model of the water quality index for rivers in Iran
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توصیه شده توسط آییننامهها و استانداردهای مذکور تعیین شده است.
در مواردی که برای هر یک از این ارزشهای کیفی حد مجاز یا
مطلوبی در آییننامهها ذکر نشده بود ،با توجه به متون موجود در زمینه
کیفیت آب و نیز قضاوت مهندسی نویسندگان این مقاله ،غلظتی
پیشنهادی ارائه شده است .سپس به این نقاط یکی از توابع ذکرشده
برای محاسبه زیر شاخص و یا تلفیقی از چند تابع مذکور ،برازش داده
شده و منحنی  PIمتغیر مورد نظر رسم شده است.

در واقع  AHPیک مسأله چندبعدی را به یک مسأله یکبعدی تبدیل
میکند و تصمیمگیریهای پیچیده و تودرتو را قابلفهم و مقایسه
میسازد .همینطور میتوان از این خاصیت  AHPبرای ترکیب و یکی
کردن نظرات پراکنده افراد با توجه به اهمیت نظر آنها استفاده کرد.
سنگبنای فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،مقایسههای زوجی است
).(Vaidya and Kumar, 2006
 -0-8تولید منحنیهای  PIبرای محاسبه زيرشاخصها يا

در مرحله دوم منحنیهای تولید شده و اعداد و ارقام ذکر شده در
استانداردها و شاخصهای مختلف کیفیت آب برای ارائه دید جامع ،به
همراه یک پرسشنامه در اختیار متخصصین کیفیت آب قرار گرفت .در
این پرسشنامه از آنها خواسته شد تا با توجه به اطالعات موجود و نیز
تجربه و نظر کارشناسی خود ،غلظت متناظر با نقاط مرزی را برای هر
متغیر مشخص نمایند .بدین ترتیب با استفاده از روش دلفی ،نظرات
کارشناسی متخصصین کیفیت آب در خصوص غلظت متناظر با این
نقاط مرزی ،جمعآوری شده و منحنیهای  PIتولید شده مورد بازنگری
قرار گــرفت .در انتها منحنیهای اصالح شده مجدداً در اختیار
متخصصین کیفیت آب قرار گرفت و از آنها خواسته شد در خصوص
منحنیهای اصالح شده به اظهارنظر کارشناسی بپردازند تا میزان
پایداری نتایج بهدستآمده بررسی شود.

ارزشهای كیفی

زیر شاخص ،نشانگر کیفیت آب بر مبنای هر متغیر کیفی است که
بهصورت منحنی  PIارائه میشود .برای تولید منحنیهای  PIدر مرحله
اول شرایط مرزی هر متغیر (شروع هریک از بازه های توصیفی) بر
اساس حدود مجاز تعیین شده در آییننامهها ،دستورالعملها و
استانداردهای کیفیت منابع آب ایران و جهان همچون :استاندارد ملی
 0252مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ویرایش پنجم)
) ،(ISIRI, 1053استاندارد کیفیت آبهای ایران تهیه شده توسط
سازمان حفاظت محیطزیست ( ،)Hashemi et al., 2014استاندارد
کیفیت آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت،(WHO, 2004) 5
استاندارد کیفیت آب سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا6
) ،(USEPA, 2002شاخص کیفیت آبهای سطحی ایران تهیه
شــده توسط دکتر هاشمی برای سازمان حفاظت محیطزیست
( ،)Hashemi et al., 2014شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت
آمریکا ) (NSFWQIو استاندارد کیفیت آب سایر کشورهایی که برای
متغیرهای ذکر شده به توصیه حدود پرداختهاند (همچون استرالیا،
هندوستان و  )...محاسبه شده است .کیفیت آب نمونهبرداری شده با
توجه به عدد شاخص نهایی به ترتیب در پنج رده زیر طبقهبندی شده
است:
الف -خیلی بد (شاخص نهایی بین  0تا )25
ب -بد (شاخص نهایی بین  25تا )52
ج -متوسط (شاخص نهایی بین  52تا )75
د -خوب (شاخص نهایی بین  75تا )92
ه -عالی (شاخص نهایی بین  92تا )022

 -3مطالعه موردی
با توجه به محدودیتهای موجود برای دسترسی به دادههای کیفیت
آب ،تنها دسترسی به دادههای رودخانه کارون میسر شد .بنابراین برای
ارزیابی شاخص تدوین شده و مقایسه آن با سایر شاخصها ،رودخانه
کارون انتخاب شد .این رودخانه با درازای  952کیلومتر از مهمترین
رودخانههای ایران است .با توجه به دادههای موجود و اطمینان از انجام
مقایسه منطقی بین شاخصها ،دو ایستگاه از رودخانه کارون که شرایط
کیفی آنها با توجه به محل قرارگیری و منابع آالینده اطرافشان بهطور
معمول در بازه خوب و دیگری در بازه بد قرار دارد؛ انتخاب شد .هدف
از انتخاب بازههای خوب و بد ،سنجش کارآیی شاخصها در دو سر
طیف کیفیت آب است .برای هرکدام از این ایستگاهها ،دادههای حاصل
از نمونهبرداری در سه روز مختلف طی دو یا سه سال متفاوت انتخاب
شد .بدین ترتیب ضمن پوشش تغییرات آب و هوایی فصول متفاوت
سال و در پی آن اثرات کمآبی یا پرآبی بر کیفیت آب رودخانه کارون،
سه فرصت متفاوت برای قیاس شاخصها در شرایط برابر ایجاد
میشود.

با توجه به این طبقهبندی ،نقاط ابتدایی هر یک از بازههای خیلی بد تا
عالی بهعنوان نقاط کلیدی در منحنی هر یک از متغیرها است .در رسم
منحنیها نیز غلظت متناظر با ارزشهای کیفی ( 0شروع رده خیلی
بد)( 25 ،شروع رده بد)( 52 ،شروع رده متوسط)( 75 ،شروع رده خوب)،
( 92شروع رده عالی) و ( 022باالترین ارزش کیفی ممکن) بهعنوان
نقاط مرزی متغیر شناختهشده و با توجه به غلظت مجاز و مطلوب
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معتبر داخلی و خارجی که در آنها برای محاسبه شاخص از تعداد متغیر
محدود با وزن مشخص استفاده شده بود ،مراجعه شد .بررسیهای
انجامشده نشان داد  02دسته از متغیرها (در انواع و واحدهای گوناگون)
شامل )0 :اکسیژن محلول ) (DOیا درصد اشباع آن ()2 ،)DOSat
 )2 ،pHانواع کلیفرمها )5 ،مشتقات نیتروژن )5 ،اکسیژنخـواهی
بیولوژیکی پنجروزه ) )6 ،(BOD5هــدایت الکتریکی )7 ،انــواع
جامدات )8 ،فسفر و مشتقات آن )9 ،کدورت )02 ،دما یا )00 ،∆T
اکسیژنخواهی شیمیایی ) (CODو  )02سختی ،بیشترین کاربرد را در
این شاخصها داشتهاند .درصد اشباع اکسیژن محلول ،کلی فرم
مدفوعی ،نیترات ،آمونیوم ،کل جامدات محلول ،فسفات ،سختی،
کدورت ،pH ،BOD5 ،هدایت الکتریکی و  CODبهعنوان نماینده هر
یک از این  02دسته متغیر ،برای نظرسنجی از متخصصین کیفیت آب
برگزیده شدند.

 -0-3ايستگاه باالدست گتوند

رودخانه کارون در ابتدای ورود به جلگه خوزستان به شمال گتوند
میرسد که توسط سد عظیمی مهارشده و زمینهای بخش مرکزی و
بخش عقیلی را آبیاری نموده و کانال عظیم منشعب از آن نیز جهت
تأمین آب مصرفی شرکت کشت و صنعت کارون و صنایع جانبی آن
به سمت دیمچه روان است .دادههای کیفیت آب رودخانه کارون در
ایستگاه باالدست گتوند (عرض جغرافیایی  58/5922و طول جغرافیایی
 )22/0556از طریــق معاونت مطالعات پــایــه و طرحهــای جــامع
منابع آب استان خــوزستان دریافت شــد .بــا تــوجه بــه اطالعات
محققین ،انتظار میرفت آبهای ایــن منطقه بــه علت نزدیکی بــه
سرچشمههــای کارون ،عــدم وجــود کشت و صنعت گسترده و
شهرنشینی دارای کیفیت خــوب تــا عالی باشد .از ایــن ایستگاه
نمونهبرداریهــای مربــوط بــه تــاریخهــای ( 0292/02/5کـد
( 0292/2/00 ،)G1کـد  )G2و ( 0290/5/00کد  )G3انتخاب شدند
(.)Khuzestan Water and Power Authority, 2014

اولین گام در اجرای روش دلفی ،انتخاب کارشناسان خبره در خصوص
موضوع مورد تحقیق است .بدین منظور با بررسی لیست کارشناسان
آب ایران ،بررسی نویسندگان مقاالت مختلف در خصوص کیفیت آب
در سطح دانشگاهها ،مهندسین مشاور ،مراکز تحقیقاتی کشور و سایرین
اقدام به انتخاب حدود  062نفر کارشناس خبره در امر کیفیت آب شد.

 -8-3ايستگاه پايیندست اهواز

مرکز استان خوزستان یکی از کالنشهرهای ایران است .شهر اهواز با
 22222هکتار مساحت ،چهارمین شهر وسیع ایران پس از تهران،
مشهد و تبریز میباشد .جمعیت آن نیز در سرشماری سال  ،0285برابر
با  0259560نفر بوده که اهواز را در جایگاه هفتمین شهر پرجمعیت
ایران قرار میدهد .بر پایه آخرین آمار رسمی ٪22 ،مردم استان
خوزستان در کالنشهر اهواز زندگی میکنند .از این جمعیت  ٪25در
حاشیه شهر مستقر هستند و از اینرو پس از کالنشهر مشهد ،اهواز
جایگاه دوم حاشیهنشینی را داراست .وجود کارخانههای بزرگ صنعتی،
تأسیسات اداری و صنعتی شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی
حفاری ایران ،اهواز را به یکی از مهمترین مراکز صنعتی ایران تبدیل
کرده و همین امر سبب شده که مهاجران بسیاری روی به اهواز آورند.
 ٪50نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کشور ایــران ،در اهــواز
تولید میشود و برخی از بزرگترین کارخــانههای مادر کشور در این
شهر جای دارند .با تــوجه بــه اطالعات محققین ،انتظار میرفت
کیفیت آب رودخــانه کــارون در ایستگاه پاییندست اهــواز در
وضعیت بــــدی قــرار داشته بــاشـد .از ایــــن ایستگاه نیز
نمونــهبرداریهای مربوط به تاریخهای ( 0292/02/06کد ،)A1
( 0292/2/06کد  )A2و ( 0292/02/02کد  )A3انتخاب شدند
(.)Khuzestan Water and Power Authority, 2014

با توجه به کاربری عمومی شاخص ،امتیازدهی و نظر کارشناسان مبنی
بر نیاز به حضور متغیرهای متفاوت کیفیت آب؛ از حذف متغیرهایی که
در زمینههای خاص دارای همبستگی میباشند صرف نظر شد و تنها
در یک مورد به علت ارتباط متقابل متغیرهای کل جامدات محلول و
هدایت الکتریکی تصمیم گرفته شد تا یکی از آنها برای جلوگیری از
شمارش مجدد حذف شود .با توجه به کمهزینهتر بودن آنالیز هدایت
الکتریکی ،ثبت مداوم آن در بانک اطالعاتی داده کشور و نیز میانگین
وزنی باالتر آن در  52پاسخ رسیده از طرف متخصصین کیفیت آب
ایران؛ متغیر کل جامدات محلول حذف و هدایت الکتریکی باقی ماند.
سپس انتخاب متغیرها بر اساس باالترین وزن دادهشده ،صورت گرفت،
بهطوریکه مجموع وزن اهمیت متغیرهای انتخابی ،درمجموع 82
درصد وزن کل متغیرها را شامل شود .بر این اساس  2متغیر آمونیوم،
سختی و دما حذف گردیدند.
 9متغیر منتخب در ادامه به روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به
میانگین وزنی آنها وزندهی شدند .بدین منظور جدول مقایسات
زوجی ساعتی از طریق برنامه  Expert Choiceتدوین شد .در این
جداول میزان اهمیت نسبی هر متغیر نسبت به متغیر دیگر بر اساس
تقسیم میانگین وزنی آنها (حاصل نظرات  52متخصص) معین شد.

 -5نتايج و بحث
برای انتخاب متغیرهای اولیه ،ابتدا به چندین شاخص کیفیت منابع آب
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Table 1- Importance weight of the selected variables

جدول  -0وزن اهمیت متغیرهای انتخابی
Importance Weight

Variable

Number

0.156
0.156
0.108
0.108

)Dissolved oxygen (% Saturation
Fecal coliform
)Biochemical oxygen demand (BOD5
(Nitrate)NO3

1
2
3
4

0.108

(Phosphate)PO4

5

0.099
0.099
0.091
0.075

pH
)Chemical oxygen demand (COD
(Electrical conductivity )EC
Turbidity

6
7
8
9

دادههای موجود برای ایستگاه باالدست گتوند در جدول  2ارائه شده
است .شاخص کیفیت آب تدوینشده ) (WQIIRبه همراه شاخصهای
 Ahmed Said ،OWQI ،NSFWQIو هاشمی برای دادههای وجود
(در سه زمان متفاوت) محاسبهشده و به همراه تفسیر آنها در جدول
 2ارائه شده است.

وزن اهمیت متغیر در جدول  0ارائه شده است .شکل  2نیز منحنیهای
ارزش متغیرهای منتخب مطابق با نظر متخصصین را نشان میدهد.
با توجه به اینکه تابع حاصلضربی به علت سادگی ،حساسیت آن نسبت
به تغییرات زیرشاخصها و نداشتن مشکل ناحیه تاریکی و ابهام؛
بهترین تابع موجود است و در میان توابع حاصلضربی نیز تابع میانگین
هندسی به علت محاسبه میانگین هندسی فواصل نقاط تا نقطه ایدهآل،
حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات زیر شاخصها دارد ،بنابراین در
این تحقیق نیز برای جمعبندی زیر شاخصها و محاسبه عدد نهایی
شاخص  WQIIRاز تابع میانگین هندسی به صورت رابطه ( )0استفاده
شد.
𝑛

()0

𝑖𝑊 ∑ = 𝛾 ,
𝑖=1

1⁄
𝛾

بررسیهای انجام شده نشان میدهــد شاخصهای  OWQIو
 Ahmed Saidدر هر سه حالت ،کیفیت آب در ایستگاه باالدست گتوند
را آلوده ارزیابی میکنند که بسیار پایینتر از حالت مورد انتظار آن است.
مطابق ارزیابی این دو شاخص ،آب رودخانه کارون در این ایستگاه
نیازمند انجام اقدامات فوری میباشد ،زیرا سطح کیفیت آن از مقادیر
طبیعی پایینتر است.

𝑛

]

𝑊
𝑖 𝑖𝐼 ∏[
𝑖=1

= 𝑅𝐼𝐼𝑄𝑊

در شاخص  NSFWQIبازه  72تا  92عدد نهایی شاخص بهعنوان رده
خوب کیفیت آب طبقهبندی میشود .با توجه به اختالف پنج واحدی
رده خوب این شاخص با شاخص کیفیت آب تدوینشده و نیز اختالف
پنج واحدی عدد نهایی این شاخص با شاخص تدوینشده ،میتوان
گفت  NSFWQIشرایط کیفی آبهای این ایستگاه را بهطور متفاوتی
محاسبه اما بهصورت درستی تفسیر مینماید .یکی از علل این موضوع
متغیر کلیفرم مدفوعی است که در هر سه مورد در رده بد و بسیار بد
شاخص  NSFWQIقرار میگیرد.

که  :Iiمتغیر iام :Wi ،وزن متغیر iام :γ ،مجموع وزن متغیرها و  :nتعداد
کل متغیرها است.
به علت عدم وجود شاخص کیفیت منابع آب متناسب با پیکره آبی
ایران ،در تحقیقات صورت گرفته در خصوص کیفیت آب از
شاخصهای سایر کشورها و مناطق همچون ،OWQI ،NSFWQI
 Ahmed Saidو  ...استفاده میشد .برای بررسی میزان تطابق این
شاخصها با فضای آبی کشور و مقایسه آنها با شاخص تدوینشده
 ،(WQIIR)6به محاسبه میزان کیفیت آب رودخانه کارون از طریق
شاخصها در ایستگاه باالدست گتوند و ایستگاه پاییندست اهواز
پرداخته شد .در ضمن شاخص تدوینشده ) (WQIIRبا شاخص
کیفیت آب هاشمی که در سازمان حفاظت محیطزیست تدوین شده
است مقایسه شده و ارزیابی گردید.

شاخص کیفیت آب هاشمی ،کیفیت آب رودخانه کارون در این ایستگاه
را در رده نسبتاً خوب قرار میدهد .این شاخص نسبت به NSFWQI
در محاسبه عدد نهایی شاخص با شاخص تدوین شده ،اختالف بیشتری
دارد اما به علت تفسیر و طبقهبندی کیفیت آب در  7بازه بسیار خوب،
خوب ،نسبتاً خوب ،متوسط ،نسبتاً بد ،بد و بسیار بد ،توانسته است
کیفیت آب در این ایستگاه را در رده نسبتاً خوب تفسیر نماید .در
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کرد .شاخص کیفیت آب هاشمی در خصوص متغیر نیترات ،رویکرد
متفاوتی نسبت به شاخص  WQIIRدارد و در هر سه حالت کیفیت آن
را بد و نسبتاً بد ارزیابی مینماید.

طبقهبندی این شاخص ،برخالف طبقهبندیهای معمول که شروع رده
متوسط از  52میباشد؛ میانه بازه ارزش کیفی  2تا ( 022یعنی  55تا
 )55به رده متوسط اختصاص داده شده است .علت تفاوت عدد نهایی
شاخص هاشمی با شاخص تدوین شده را میتوان در متغیر نیترات پیدا

Quality Value

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

50000

100000

150000

200000

)Fecal Coliform (Colonies/100 mL
if Fecal Coliform ≥ 185,000 , Q=1%

Fig. 2- Value curves for nine variables according to evaluation of the Iranian water quality experts

شکل  -8منحنی ارزش متغیرهای  6گانه مطابق نظر متخصصین كیفیت آب ايران
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Table 2- Data used for the Gotvond upstream station in the codes

جدول  -8دادههای مورد استفاده برای ايستگاه باالدست گتوند در كدهای معرفی شده
Number
1
2

G3
91
1500

G2
86
2300

G1
98
1500

Unit
% Saturation
MPN Colonies/100 mL

4.66

2.92

2.70

Mg / L

3.60

3.40

3.50

Mg / L

Variable
Dissolved oxygen
Fecal coliform
Biochemical oxygen demand
)(BOD5
(Nitrate)NO3

4

0.009
8
4.40
0.33
3
19

0.018
7.9
12.40
0.37
3
22

0.015
8.3
12.80
0.40
4
20

Mg / L
Mg / L
Total ammonia and ammonium
NTU
Mg / L

(Phosphate)PO4
pH
)Chemical oxygen demand (COD
Ammonium
Turbidity
)Total Dissolved solids (TDS

5
6
7
8
9
10

3

Table 3- Values of water quality indicators and their interpretation for the codes introduced at the upstream
Gotvand station

جدول  -3مقادير شاخصهای كیفیت آب و تفسیر آنها برای كدهای معرفی شده در ايستگاه باالدست گتوند
Ahmed Said
)1.26 (Bad
)1.1 (Bad
)1.24 (Bad

OWQI
)23 (Very bad
)25 (Very bad
)23 (Very bad

Hashemi
)63 (Almost good
)58 (Almost good
)59 (Almost good

شاخص کیفیت آب تدوین شده ) (WQIIRکیفیت آب در هر سه
حالت را خوب تفسیر مینماید .شاخص در هر سه حالت عدد نهایی
باالتری را نسبت به بقیه شاخصها محاسبه نموده که علت آن را
میتوان در زیر شاخص محاسبه شده برای تکتک متغیرها جستجو
کرد .زیر شاخص محاسبه شده برای متغیر کلیفرم مدفوعی در  2مورد
از  25زیر شاخص محاسبه شده در رده بد قرار گرفته است .با توجه به
میزان کلیفرم مدفوعی در ایستگاههای منتخب این موضوع طبیعی
است .شاخصهای هاشمی و  NSFWQIنیز این متغیر را در سطح بد
و بسیار بد تفسیر کردهاند ،اما عدد زیر شاخص آنها بخصوص در
 NSFWQIبسیار پایین محاسبه شده است .در خصوص بقیه متغیرها،

NSFWQI
)74 (Good
)74 (Good
)73 (Good

WQIIR
)79 (Good
)75 (Good
)78 (Good

Code
G1
G2
G3

Num.
1
2
3

زیرشاخصهای محاسبه شده در سطح عالی ،خوب و تنها در  5مورد
از  25زیر شاخص محاسبه شده ،در رده متوسط قرار دارد .این موارد
نشان میدهد شاخص تدوین شده ) (WQIIRنسبت به همه متغیرها
دارای حساسیت یکسان است.
جدول  5دادههای مورد استفاده برای ایستگاه پاییندست اهواز را نشان
میدهد .مقادیر شاخص کیفیت آب تدوینشده ) (WQIIRبه همراه
مقادیر شاخصهای  Ahmed Said ،OWQI ،NSFWQIو هاشمی
برای دادههای این ایستگاه به همراه تفسیر آنها در جدول  5ارائه شده
است.

Table 4- Available data for the Ahwaz downstream station in the codes

جدول  -5دادههای موجود برای ايستگاه پايیندست اهواز در كدهای معرفی شده
A3
78
101000
4.12
7.20
0.021
8.1
25.60
0.320
344
420

A2
54
110000
2.26
5.17
0.186
8
19.20
0.410
203
220

A1
83
110000
3.50
5.60
0.015
8.3
22.80
0.610
149
120

Unit
% Saturation
MPN Colonies/100 mL
Mg / L
Mg / L
Mg / L
Mg / L
Total ammonia and ammonium
NTU
Mg / L

Variable
Dissolved oxygen
Fecal coliform
)Biochemical oxygen demand (BOD5
(Nitrate)NO3
(Phosphate)PO4
pH
)Chemical oxygen demand (COD
Ammonium
Turbidity
)Total Dissolved solids (TDS
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table 5- Indicators of water quality and their interpretation for the codes introduced at Ahwaz downstream
station

جدول  -0مقادير شاخصهای كیفیت آب و تفسیر آنها برای كدهای معرفی شده در ايستگاه پايیندست اهواز
Ahmed Said
)0 (Highly contaminated
)0 (Highly contaminated
)0 (Highly contaminated

OWQI
)23 (Very bad
)22 (Very bad
)17 (Very bad

Hashemi
)38 (Almost bad
)35 (Almost bad
)34 (Almost bad

بررسی دو شاخص  OWQIو  Ahmed Saidنشان میدهد این دو
شاخص در تعیین و تفسیر کیفیت آبهای آلوده نیز توانایی الزم را
ندارند .این دو شاخص در خصوص آب ایستگاه باالدست گتوند تفسیر
بد را ارائه دادند .به همین ترتیب در خصوص آب ایستگاه پاییندست
اهواز نیز ،تفسیر بسیار بد از مقدار نهایی عدد این شاخصها به دست
آمد .عدد نهایی این دو شاخص در خصوص آب باالدست گتوند و آب
پاییندست اهواز ،تغییرات بسیار محدودی دارد .باوجود اینکه این دو
ایستگاه دارای دو نوع آب با کیفیت کامالً متفاوت میباشند،
شاخصهای مذکور حساسیت الزم را در این خصوص از خود نشان
نمیدهند .هرچند تفاوت میان تفسیر کیفیت آب پاییندست اهواز که
بر اساس این دو شاخص بسیار بد بهدستآمده است و کیفیت مورد
انتظار از آب پاییندست اهواز که بد است ،همانند باالدست گتوند خیلی
زیاد نیست ،اما مقایسه عملکرد این دو شاخص برای این دو ایستگاه
نشان میدهد که در خصوص آبهای ایران عملکرد مطلوبی ندارند.

NSFWQI
)59 (Medium
)52 (Medium
)55 (Medium

WQIIR
)40 (Bad
)30 (Bad
)32 (Bad

Code
A1
A2
A3

No.
1
2
3

پاییندست اهواز ،در هر سه حالت تفسیر بد را مطابق با کیفیت مورد
انتظار آب ارائه میدهد .این شاخص برخالف چهار شاخص دیگر برای
تمام دادهها حساسیت الزم را از خود نشان میدهد.
 -0نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا بر مبنای خواص پیکره آبی ایران ،با
بهرهگیری از نظر متخصصین کیفیت آب ایران ،شاخص مناسبی تدوین
شود .در این راستا از میان  02متغیر پرکاربرد در شاخصهای معتبر
داخلی و خارجی ،برمبنای نظر متخصصین کیفیت آب ایران 9 ،متغیر
برای حضور در شاخص تدوین شده انتخاب شد .میزان همبستگی این
متغیرها برای جلوگیری از دوباره شماری آنها ،در فرآیند انتخاب مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین باتوجه به مخاطرات موجود در خصوص
اندازهگیری و ثبت دادههای کیفیت آب ایران ،واحدهای اندازهگیری
معمول و دردسترس برای این  9متغیر انتخاب شد .وزندهی به
متغیرهای مؤثر در شاخص تدوین شده ،از طریق فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی و بر مبنای اهمیت نسبی مدنظر متخصصین کیفیت آب ایران
برای هر یک از متغیرها؛ صورت پذیرفت .دو متغیر کلیفرم مدفوعی و
درصد اشباع اکسیژن محلول ،که از مهمترین متغیرهای مؤثر بر کیفیت
آب میباشند ،بیشترین وزن را مطابق انتظار به خود اختصاص دادند.
نظرات متخصصین کیفیت آب ایران در خصوص نقاط مرزی منحنی
 PIهر یک از متغیرها ،بسیار متفاوت بود .با این وجود میانگین نظرات
آنها و نیز منحنیهایی که با درجه همبستگی باال به این نقاط برازش
داده شدند ،توانستند از عهده محاسبه و تفسیر دادههای ایستگاههای
منتخب رودخانه کارون برآیند .ارزیابی انجام شده نیز نشان داد شاخص
تدوین شده ) (WQIIRهم در بخش کیفی و هم در بخش محاسباتی،
توانایی الزم برای محاسبه و تفسیر کیفیت آب رودخانههای ایران را
دارد .خالصه نتایج بهدست آمده به شرح ذیل است:

شاخص  NSFWQIبرخالف ایستگاه باالدست گتوند ،در خصوص
ایستگاه پاییندست اهواز ،با روندی متفاوت عمل مینماید.
 NSFWQIآب این ایستگاه را متوسط ارزیابی مینماید که میتواند
منجر به تخصیص آب ناسالم به امور حساس و عدم انجام اقدامات
فوری برای کاهش ورود مواد آالینده به آب کارون در اهواز شود.
 NSFWQIدر خصوص متغیرهای فسفات و درصد اشباع اکسیژن
محلول ،زیرشاخصهای بسیار باالیی را محاسبه میکند .وزن باالی
اکسیژن محلول و فسفات نیز موجب تأثیرگذاری شدید آنها بر باال
رفتن عدد شاخص نهایی میشود و بههمین علت تفسیر متوسط را
برای ایستگاه پایین دست اهواز ارائه میدهد.
شاخص هاشمی در خصوص ایستگاه پاییندست اهواز رویهای برخالف
ایستگاه باالدست گتوند دارد و کیفیت آب پایین دست اهواز را نسبتاً
بد تفسیر میکند .عدد نهایی شاخص هاشمی در این ایستگاه تقریباً
مشابه شاخص تدوین شده میباشد ،اما بهعلت اختالف در بازههای
طبقهبندی شاخصها ،تفسیر این شاخص از کیفیت آب در ایستگاه
پایین دست اهواز بهتر از تفسیر شاخص تدوین شده است .شاخص
کیفیت آب تدوین شده ) ،(WQIIRدر خصوص کیفیت آب ایستگاه

 9متغیر شامل :درصد اکسیژن اشباع ،BOD5 ،اکسیژنخواهی
شیمیایی ،کدورت ،pH ،نیترات ،فسفات ،هدایت الکتریکی و کلیفرم
مدفوعی تأثیرگذارترین متغیرها بر کیفیت آب رودخانههای ایران
میباشند.
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همچنین میتوان بر مبنای شاخص تدوینشده ،پهنهبندی کیفی آب
رودخانهها در مناطق مختلف را تهیه نمود .گردآوری دادههای سایر
رودخانه ها در تصحیح و تکمیل این شاخص و کاربردی نمودن آن
برای کشور از دیگر اقدامات قابل انجام در جهت بهبود این شاخص
میباشد.

متغیرهای مؤثر در کیفیت آب ایران دارای اهمیت یکسان نمیباشند.
بررسی شاخصهای معتبر نیز تصدیقکننده این موضوع است .در نظر
گرفتن وزن برای متغیرها نشان میدهد که تأثیر آنها بر عدد نهایی
شاخص باید متفاوت باشد.
عدم وجود شاخص کیفیت آب معتبر بومی ،علت استفاده از شاخصهای
خارجی برای تعیین کیفیت آبهای ایران بوده است؛ هرچند که استفاده
محض از شاخصهای خارجی و عدم اعمال تغییراتی هرچند محدود و
متناسب با پیکره آبی ایران در آنها ،بیشتر نشاندهنده بیتوجهی
محققین پیشین است تا عدم دقت و کارآیی شاخصهای خارجی.
درهرصورت استفاده محض از شاخصهای معتبر خارجی در خصوص
آبهای ایران ،دستاوردی جز سردرگمی مدیران ،اعمال سیاستهای
آبی بیحاصل و بعضاً مغایر با یکدیگر ،تلقی واهی بحران بیکیفیتی
آب و یا موهبت آب سالم ،تخصیص آب به کاربریهای نامتناسب،
سهلانگاری در اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینههای کالن برای
انجام راهبردهای اشتباه ندارد.

پینوشتها
1- National Sanitation Foundation Water Quality Index
2- Canadian Council of Ministers of the Environment
Water Quality Index
3- Delphi Method
4- Performance Index
5- World Health Organization
6- United States Environmental Protection Agency
7- Water Qulity Index of Iran Rivers
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