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چکیده
رودخانه کارون بزرگترین رودخانه ایران بهشمار میرود .وقوع خشکسالی هیدرولوژیک از سال آبی  1386-1387و تداوم آن تا ساالهاا اخیار
توسعه زمینها کشاورز احداث حوضچه ها پرورش ماهی تخلیه زهاب کشاورز پساب شهر و صنعتی از جمله عواملی است که پایش کیفیات
آب کارون را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است .این مطالعه با هدف بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه کارون در بازه زمانی  1380تا  1395در محل
ایستگاهها هیدرومتر گتوند بامدژ مالثانی و اهواز انجام گرفت .متغیرها مورد بررسی شاامل ( ECهادایت التتریتای ( TDSکال ماواد جاماد
محلول) و ( Qدبی است .در این تحقیق از آزمونها من  -کندال و پتیت به ترتیب برا بررسی روند و تعیین نقطه شتست و از شاخصها  SDIو
 SPIجهت محاسبه خشکسالی هیدرولوژیک و هواشناسی سر ها زمانی استفاده شد .نتایج این تحقیق حاکی از آن اسات کاه ها زماان باا شاروع
خشکسالی هیدرولوژیک و کاهش شدید در دبی رودخانه کارون از سال  1386متوسط هدایت التتریتی در ایستگاهها گتوند و اهاواز باه ترتیاب 37
و 56درصد افزایش داشته است .اگر آبی با شور  1152میتروزیمنس بر سانتیمتر از محل سد تنظیمی گتوند خارج شود شور آب در اهواز باه 2105
میتروزیمنس بر سانتیمتر افزایش مییابد .بدین ترتیب عمده آلودگی رودخانه در پاییندست سد گتوند رخ میدهد .افت کیفیت آب در پاییندست بر اثار
ورود عواملی ه چون آب برگشتی از زمینها کشاورز رودخانه شوردشت بزرگ پساب حوضچهها پرورش ماهی در حاشیه گرگر و پساب صنعتی و
شهر به رودخانه کارون میباشد.
واژههایکلیدی :پتیت خشکسالی هیدرولوژیک رودخانه کارون سد گتوند کیفیت آب من  -کندال


مقدمه 21
اهمیت شناخت و تعیاین وضاعیت کیفای آب بار کسای پوشایده
نیست .به ویژه اینکه امالح موجود در آب برا مصارف مختلف بایاد
در بازه معین و تعریف شدها قرار داشته باشند تا اثرات سو در محیط
و بر مصرف کننده نداشته باشد (بینام  . 1394از مه ترین عوامال و
چالشها تاثیرگذار بر کیفیت منااب آب کاارون در ساالهاا اخیار
میتوان به کاهش میزان دبی (خشکساالی هیادرولوژیک زهتاش
زمینها کشاورز شاخههاا و مسایلهاا شاور یبیعای (جلاوگیر
مرغاب انادیتا شاور یلای شوردشات بازرگ کیاار دره شاور
حوضچهها پرورش ماهی پساب شهر و صنعتی اشاره کرد (بای-
نام  . 1394خشاکساالی باه شارایطی ایاال مایشاود کاه درآن
پیامدها نامطلوب و گسترده اقتصاد اجتماعی و محیط زیساتی در
 -1دانشجو کارشناسی ارشد مادیریت منااب آب دانشاتده مهندسای علاوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2استاد گروه هیدرولوژ و مناب آب دانشتده مهندسی علوم آب دانشگاه شاهید
چمران اهواز
Email: safoorashatti71@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:

اثر وجود آب ک تر از حد نرمال حاصل شود و میتوان آن را به صورت
انحراف از شرایط عاد متغیرهایی مانند بارندگی ریوبت خاا ،آب
زیرزمینی و جریان رودخانه قلمداد کرد (رنجبر و همتاران  . 1393به
یااور کلاای ماایتااوان خشااکسااالی را از چهااار دیاادگاه هواشناساای
هیدرولوژیک کشاورز و اجتماعی  -اقتصاد مورد بررسی قرار داد.
در اثر کمبود بارش بر یاک منطقاه وسای و بارا یاک دوره زماانی
یوینی حج جریان رودخانهها یا سطح آبهاا زیرزمینای کااهش
مییابد و منجر به وقوع خشکسالی هیدرولوژیک میشود ( Yildiz.,
 . 2009برا ایالع از چگونگی وضعیت شور آب رودخانههاا از دو
شاخص ( ECهدایت التتریتای و ( TDSکال ماواد جاماد محلاول
استفاده میشود (بینام  . 1394یی سالها اخیر مطالعات گسترده-
ا در زمینه بررسی وقوع خشکساالی هیادرولوژیک و تحلیال روناد
متغیرها هیدرولوژیک در سطح جهانی و ملی صاورت گرفتاه اسات
این موضوع نشان از اهمیت بای ایان مطالعاات دارد کاه مایتاوان
موارد زیر را به عنوان نمونه در این خصوص ذکر کرد:
عباد فر و همتاران ( 1396با بررسای دورههاا خشاکساالی
هیدرولوژیک با اساتفاده از شااخص  SDIدر حوضاه آبریاز رودخاناه
گرگانرود استان گیالن نشاان دادناد کاه شادیدترین خشاکساالی
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حوضه در سال آبی  1386-1387مشاهده شده است .اکبار ولنای و
مصباحزاده ( 1396روناد خشاکساالی هیادرولوژیک باا اساتفاده از
آزمون من  -کندال در  6ایستگاه هیادرومتر اساتان البارز را ماورد
بررسی قرار دادند .سلیمانی ساردو و بهرهمند ،به ارزیااب شکا -
سال هیدرولوژی با استفاده از شاشص  SDIدر حوضه هلیا -
رود ایران پرداشتناد تتااین تکاان داد هتگیاتا باایی بای
شاشص بارش استاتدارد به عنوان شاشص هواشناس و شااشص
هیدرولوژی وجاود دارد Soleimani-Sardou and Bahremand.,
 )2014طگاارو و هتراااران ا اادار بااه ارزیاااب شکاا سااال
هیدرولوژی با استفاده از شااشص  SDIدر شاتا غار ایاران
کردتاد ( )Tabari et all., 2013فیشار و همتااران از نمایاه دبای
استاندارد شده ( SDIدر مقیا دو ساله برا تحلیل خشکساالیهاا
در  6حوضه جنوب چین استفاده نمودند .نتایج بررسیها نشان داد کاه
برخی از حوزهها یک دوره خشکسالی را تجربه کردهاند که بایشتار
شامل حوضهها شمالی در جنوب چین مایباشاند ( Fisher et all.,
 . 2013چیااتسااازان و همتاااران ( 1392در تحقیقاای بااه بررساای
خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی  SPIو ارزیابی آسیبپذیر
رخداد آن بر مناب آب زیرزمینی دشات گتوناد پرداختناد .شادیدترین
خشکسالی مربوط به سال آبای ( 1387-1386و تاداوم آن در ساال
بعد میباشد .خشکسالی همراه عوامل دیگر افتی حداکثر بین  6تا 9
متر را در ایان مناایق موجاب شاده اسات .حساینی زارع و ساعادتی
( 1380اثرات خشکسالی بر کیفیت مناب آب رودخانهها کاارون و
دز در استان خوزستان را مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه نشان داد
که اگر چه پدیده خشکسالی باعث کاهش کیفیت آب رودخاناههاا
کارون و دز شده است ولی آنچه باعث افزایش بیرویه شور گردیده
است افزایش مصارف و برداشت و در نتیجه تخلیاه آیینادههاا و باه
خصوص زهتشها کشاورز ناشی از توسعه و اجارا یارحهاا
جدید آبیار و توسعه کشاورز است .تاظرو تهارودو و هترااران
 ،)1396به بررس روتد بارش با استفاده از آزمون ناپاارامتر مان
 کندال اصالح شده و با حذف کامل ساختار خود همبساتگی حوضاهدریاچه ارومیه پرداختناد دوهاان و پاناد در پژوهشای باه مطالعاه
تغییاارات زمااانی و متااانی بااارش  102ساااله منطقااه مادیعااا پاااداش
هندوستان پرداختند .آنها از آزمون من – کندال و تخمینگار شایب
سن به منظور تعیین روند یتنواخات باارش و از آزماون پتیات بارا
تشاخیص نقااط شتسات اساتفاده کردناد ( Duhan and Pandy.,
 . 2013ژو و همتاران با کاربرد آزمون ناپارامتر مان  -کنادال بار
رو دما هوا بارندگی و دبی جریان در مقیا زمانی ماهانه فصلی
و ساینه یی دوره آمار  1960-2007در حوضه تاری چین باه ایان
نتیجه رسیدند که دما ساینه  80درصد ایساتگاههاا و بارنادگی 12
درصد ایستگاهها دارا روند مثبت معنیدار هستند .در خصاوص دبای

ساینه نیز در منایق مختلف حوضه روند مثبت و منفای باه صاورت
ه زمان وجود دارد .)Xu et al., 2010( .کتاتا و هتراران ،کیفیا
آ زیرزمین آبخوان عتیق گااب 1در جناو شارت تاوت و
عواما ماو ر بار آن را بررسا تتودتاد .)Ketata et al., 2011
مشتطی و رادفر ( 1396با بررسی روند تغییرات  ECو  TDSدر باازه
گتوند – بهمنشیر ایستگاه  11رودخانه کارون در ساالهاا  1394و
 1395نشان دادند که مقادیر حداکثر مربوط به رود شوردشت بازرگ و
توسعه زهتش غربی نیشتر میباشد و در فصلها پاییز و بهاار نیاز
اختالف معنیدار آمار در متوسط  ECو  TDSنشان داده شده است.
صالحوند و سابزوار ( 1393باه بررسای آلاودگی زیسات محیطای
رودخانهها و تغییرات کیفی آب در چند سال اخیر (مطالعاه ماورد در
ایستگاه گتوند پرداختند .در این تحقیق برا مورد توجه قرار گارفتن
تغییرات کیفیت دادهها به  4دوره زمانی 10ساله تقسی شد .در برخی
موارد تغییرات شدید در کیفیات آب دوره چهاارم مشااهده گردیاد.
افزایش میزان هدایت التتریتی کلر سختی آب و سدی از نتایج این
تحقیق بود .حی وتد و هترااران  )1389باه بررسا تیییارا
کیف آ موجود در فرازبند سد گتوتد علیا پرداشتناد مااییاه
تتاین بدس آمده سا  1388با ماادیر موجود در ساا 1386
تکان م دهد که مادار  pHو  ECافزایش یافتاه اسا کااهش
کیفی آ را م توان به حضور سازتدهاو گچیاران و آغاجارو
در منطاه تیگ داد زارعی و آخونادعلی ( 1385در تحقیقای باه
بررسی تغییرات متانی و زمانی کیفیات آب رودخاناه کاارون در باازه
گتوند  -شوشتر و تاثیر رودشور بر کیفیت آن پرداختند .نتایج نشان داد
که رود شور با دبی خیلیک در قیا با دبای رودخاناه کاارون تااثیر
بسزایی بر کیفیت آب کارون در پاییندست خود دارد .از مرور منااب
استنگاط م شود که ط ساا هااو اشیار ،تیایاق کاامل در
شصوص کیفی آ رودشاته کارون و ارتگاط آن با شک ساال
هیدرولوژی صور تارفته اسا بناابراین هادف از انجاام ایان
پژوهش یافتن ارتباط بین تغییارات دبای و شاور در حوضاه آبریاز
کارون با اعمال روشها ناپارامتریک من  -کندال و پتیت و بررسای
خشکسالی هیدرولوژیک و هواشناسی با استفاده از شاخصها SDI
و  SPIمیباشد.

موادروشها

منطقهموردمطالعهودادههایاستفادهشده 

رودخانه کارون بزرگترین رودخانه ایران است که آبها منایق
وسیعی از کشور را جما آور و باه خلایج فاار منتقال ماینمایاد.
1- Gabes

بررسي اثرات دوره خشکسالي هيدرولوژیک اخير بر ميزان شوري رودخانه کارون

سرشاخهها اصلی کارون را رودخانهها خرسان آب ونک بازفت و
رودخانه کوهرنگ تشتیل میدهند .این رود پاس از گاذر از مناایق
کوهستانی و پر پیچ و خ و شهرهایی ه چون ایاذه و مسجدسالیمان
در امتداد مسیر خود از منطقه گتوند در  25کیلاومتر شامال شوشاتر
وارد دشت خوزستان میشود .این رودخانه در شهرستان شوشتر باه دو
شاخه گرگر و شطیط تقسی میشود .کارون پس از پیوستن دز باه آن
در محل بند قیر در ادامه مسیر خود با عبور از شهرها اهواز و آبادان
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در نهایت به خلیج فاار وارد مایگاردد (بایناام  . 1394موقعیات
ایستگاهها هیدرومتر و بارانسنجی فعال و ه چناین شااخههاا
شور یبیعی ورود به کارون در شتلها  1و  2ارائه شده اسات .در
این مطالعه آمار و ایالعات بارش دبای کال ماواد جاماد محلاول و
هدایت التتریتی ایستگاهها هیدرومتر و بارانسنجی منطقه ماورد
مطالعه از سازمان آب و بار خوزساتان و شارکت مهندسای مشااور
مهاب قد تامین گردید.

شکل–1موقعیتایستگاههایهیدرومتریوبارانسنجیفعالدرمنطقهموردمطالعه 

شکل–2موقعیتمسیلهاوشاخههایشورطبیعیورودیبهکارون
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در این پژوهش جهت بررسای همگنای و وجاود روناد دادههاا
هدایت التتریتی کل مواد جامد محلول و دبی در بازه زمانی -1395
 1380از آزمونها ناپارامتریک پتیت و من -کندال و از شاخصها
خشکسالی جریان رودخانه ( SDIو بارش استاندارد شاده ( SPIباه
منظور تعیین خشکسالی هیدرولوژیک و هواشناسی استفاده شد.
یتی از روشها پرکاربرد در بررسی تغییر روناد دادههاا آزماون
ناپارامتریک من  -کندال است .از آنجا که روشها ناپارامتریک باه
مقادیر دادهها پرت دادهها گ شده و فرض نرمال دادهها کا تار
حسا بوده و ه چنین در این روشها نیاز باه تعیاین خطای و یاا
غیرخطی بودن روند دادههاا نیسات از کااربرد گساتردهتار و چشا
گیرتر نسبت به روشها پارامتریک برخوردارند (ناظر تهرود و
همتاران  . 1396در حقیقت این روش برا اولین بار توسط مان 1در
سال  1945استفاده شد و کندال 2در ساال  1975توزیا آماار ایان
آزمون را بدست آورد .فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عادم
وجود روند در سر دادهها دیلت دارد و پذیرش فرض یک به معنای
وجود روند در سر دادهها است .فرض اصلی مطالعات تحلیل روند با
آزمون  MKمستقل بودن و عدم وجاود خودهمبساتگی معنایدار در
دادهها نمونه است .با این وجاود ممتان اسات برخای سار هاا
هیدرولوژیک مانند دبی جریان دارا ضریب خودهمبساتگی معنایدار
باشند .بنابراین یزم است قبل از انجام آزمون اجزا خودهمبساتگی
از سر دادهها حذف شود .این فرآیند اصاطالحا پایش سافید کاردن
نامیده میشود (ترابی پوده و اماامقلیزاده  . 1394در ایان پاژوهش از
روش حامد و رائو ( Hamed and Rao., 1998به منظور حاذف اثار
کامل ضرایب خودهمبستگی استفاده شد .در این تحقیق از آزمون من
 کندال به منظور بررسی وجود و یاا عادم وجاود روناد معنایدار درسر ها زمانی استفاده شد .پس از آن به منظور بررسی زمان وقاوع
نقطه تغییر در سر ها زمانی از آزمون ناپارامتریاک پتیات اساتفاده
شد .آزمون پتیت از نوع رتبها و توزیا آزاد باوده کاه بارا تعیاین
معنادار تغییر در میانگین یک سر زمانی به کار گرفته میشود .باه
ویژه این آزمون زمانی که هیچگونه فرضی در مورد متان نقطه تغییار
وجااود ناادارد بساایار مناسااب و کاااربرد اساات (سااایر جااز و
همتاران  . 1390در این مطالعه جهت ارزیابی و پاایش خشاکساالی
هواشناسی از شاخص بارش اساتاندارد شاده  SPIاساتفاده شاد .ایان
شاخص به وسیله مککی و همتاارانش باه منظاور پاایش وضاعیت
خشکسالی ارایه گردید ( .)Mc Kee et all., 1993این شااخص باه
علت ساده بودن محاسبات استفاده از دادهها بارندگی قابل دستر
و قابلیت محاسبه برا مقیا زمانی دلخواه به عنوان مناسابتارین
1- Mann
2- Kendall

شاخص بارا بررسای خشاکساالی هواشناسای شاناخته مایشاود
(ناصرزاده و احمد  . 1391در نهایت با استفاده از شاخص  SDIباه
بررسی وقوع و یا عدم وقوع خشکسالی هیدرولوژیک در منطقه مورد
مطالعه پرداخته شد .خشکساالی هیادرولوژیک باا کمباود جریاان در
جنبهها مختلفی از جمله جریان سطحی رودخانهها سطح مخاازن و
افت سطح ایستابی در سفرهها آب زیرزمینی بروز میکند .باه دلیال
پیچیدگیها حاک بر سیتل هیدرولوژیک شناخت و تفسیر این نوع
خشکسالی نیازمناد دادههاا زیااد باا یاول دوره آماار بلندمادت
(حداقل  30سال و دخالت متغیرها متنوعی است .در این خصاوص
شاخصها  PHDI3و SWSI 4به دلیل نیازمند به ایالعاات زیااد
عمال در بسیار از منایق دنیا کاارایی ندارناد (اساالمی و شاتوهی
 . 1392از این منظر پژوهشگران بسیار لزوم ارائه شاخصای سااده
قابلفه و انجام شدنی با استفاده از دادهها سهل وصول مانند دبای
جریان سطحی رودخانه را مورد تاکیاد قارار دادهاناد .حاصال تاالش
پژوهشگران منجر به ارائه شاخص هیدرولوژیک  SDIشده است .این
شاخص توسط نالبانتیس و تیساکیریس ( Nalbantis and Tsakiris.,
 2008برا مشخص کردن خشکساالی هیادرولوژیک توساعه داده
شد .جهت ایالع از آماره آزمونها من  -کندال پتیت خشکسالی
هیدرولوژیک و خشکسالی هواشناسی به ترتیب به کومار و همتااران
( )Kumar et all., 2009پتیاات ( )Pettit., 1979نالبااانتیس و
تیساااکیریس ) (Nalbntis and Tsakiris., 2008و مااککاای و
همتاران ( Mc Kee et all., 1993مراجعه شود.

نتایجوبحث 
نتایجآزمونمن-کندال 

در این مطالعه روند تغییرات هادایت التتریتای سااینه رودخاناه
کارون در ایستگاهها گتوند بامادژ مالثاانی و اهاواز باا اساتفاده از
آزمون من  -کندال در بازه زمانی  16ساله  1380تا  1395باا پایش
فرض عدم وجود نقطه تغییر محاسابه گردیاد .ایان آزماون در ساطح
معنیدار  5درصد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .مثبت یاا منفای
بودن شاخص  tauبیان کننده صعود و نزولی بودن روناد مایباشاد.
چنانچه شاخص  p-valueک تر از  0/05باشد روناد در ساطح 0/95
معنیدار است .نتایج آزمون من  -کندال در جدول شماره  1حااکی از
آن است که روند کاهشی دبی در همه ایستگاهها به جز ایستگاه اهواز
معنیدار است .از دیگر نتایج این آزمون مایتاوان باه روناد افزایشای
پارامترهااا هاادایت التتریتاای و کاال مااواد جامااد محلااول در همااه
ایستگاهها اشاره کرد .این روند افزایشی باه جاز در ایساتگاه گتوناد
3- Palmer Hydrological Drought Index
4- Surfer Water Supply Index
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(پاارامتر هادایت التتریتای معناایدار اسات .غیرمعنایدار هاادایت
التتریتی در بازه زمانی مورد مطالعاه ناشای از کااهش  287واحاد
شور سال  1395نسبت به  1394و نزدیاک شادن ایان پاارامتر باه
مقدار خود در سالها  1380تا ( 1386قبال از کااهش شادید دبای
رودخانه میباشد .برا اثبات این ادعا آزمون منکندال بار دادههاا
سر زمانی  1380تا  1394اعماال شاد .مقادار  p-valueحاصال از
آزمون  0/0001و  0/39 tauمحاسبه شد .کاهش متوساط شاور در
سال  1395ناشی از افزایش دبی خروجی از ییه فوقاانی مخازن ساد
گتوند و عدم استفاده از تخلیه کننده تحتانی در بیشتر از  7ماه ساال
بوده است در سا هاو پ از آ گیرو ،در مخزن ساد  3ییاه
تیتات  ،میات و فو ات شر گرفته اس جادا شادن آ هااو
با کیفی متفاو و ییهبندو مخزن سد گتوتد ،به مفهور ایجاد
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امرااان دسترسا بااه آ بااا کیفیا مناسااد شروجا از سااد
گدارلندر در می سد گتوتد اس ) اثبات وجود روناد معنایدار در
یک سر زمانی به تنهایی نمیتواند دلیل قای بر وقوع یاک رخاداد
خاص باشد ولی فرض آن را تقویت میکند .بر اسا نظر بهداروناد و
همتاران ( 1393روند در سر هاا هیادرولوژیک ناشای از دییلای
چون تغییر اقلی کاربر اراضی و مدیریت حوضه آبریز اسات .هادف
اصلی از انجام این تحقیاق یاافتن ارتبااط باین وقاوع خشاکساالی
هیدرولوژیک و شور شدن رود کارون در سالها اخیر است .بنابراین
در ادامه برا بررسی هر چه دقیقتر این مسئله و یافتن زماان دقیاق
شروع معنیدار در روند دادهها از آزماون ناپاارامتر پتیات اساتفاده
شد.

جدول–1نتایجبررسیآزمونمن–کندالبرسریزمانیهدایتالکتریکی،دبیوکلموادجامدمحلول 
نامایستگاه  رودخانه
گتوند

کارون

بامدژ

دز

مالثانی

کارون بزرگ

اهواز

کارون بزرگ

پارامتر 

Kendall's tau

( Qدبی)

-0/5
0/333
0/3
-0/317
0/55
0/6
-0/317
0/383
0/4
-0/2
0/317
0/317

( ECهدایت التتریتی )
( TDSکل مواد جامد محلول)
( Qدبی)
( ECهدایت التتریتی )
( TDSکل مواد جامد محلول)
( Qدبی)
( ECهدایت التتریتی )
( TDSکل مواد جامد محلول)
( Qدبی)
( ECهدایت التتریتی )
( TDSکل مواد جامد محلول)

p-value
**

0/0001
0/079ns
**0/005
**0/009
**0/0001
**0/001
**0/012
**0/0001
**0/0001
0/121ns
**0/004
**0/004

** معنیدار در سطح  5درصد
 nsفاقد معنی دار

نتایجآزمونپتیت

غیرهمگنی در سر ها زمانی ممتن اسات در اثار یاک تغییار
ناگهانی یا یک روند تدریجی و یا یک جهش مازاد بار یاک روناد رخ
دهد ( . Easterling and Peterson., 1995آزمون ناپارامتریک پتیت
به منظور تعیین نقطه تغییر در سر زمانی دبی هادایت التتریتای و
کل مواد جامد محلول ایستگاهها گتوند بامدژ مالثاانی و اهاواز در
سطح  5درصد و برا دوره آمار  1380تا  1395اعمال گردید .سال
 1386به عنوان نقطه تغییر از نظر آمار در هر ایستگاه و برا هر 3
پارامتر تایید شد .این بدان معنای اسات کاه سار زماانی را بایاد از
زمانیکه در آن نقطه تغییر رو میدهد به دو جز سر 1380-1386
و  1387-1395تقسی کرد .این دو جز سر هر یک دارا ویژگای-
ها آمار مشخصی (اع از میانگین میباشند .به علت ایجاد تغییار

ساختار در دادهها میبایست روناد در هار جاز ساار باه صاورت
جداگانه ماورد بررسای قرار گیرد .تتاین آزمون پتی بیاتار کاهش
دب و افزایش شورو رودشاته کارون از سا  1386اسا طا
سا هاو اشیر ،تنها عام شورو رودشاته کارون ،آ گیرو ساد
گتوتد علیا معرف شده اس حا آنکه تیییر در ساشتار داده-
هاو هدای الرتریر از  3سا گ از آ گیرو سد گتوتد علیا
همزمان با کاهش شدید در میزان دب رودشاته در همه ایستگاه-
ها حتی ایستگاه بامدژ واق در انتها دز شروع شده اس در شاتل
 3نمودار سر زمانی هدایت التتریتی ایستگاهها هیدرومتر مورد
مطالعه پس از اعمال آزمون پتیت قابل مشاهده است.
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نتایجآزمونمن-کندالبرهرجزسری 

سر زمانی هدایت التتریتی در سالی که آماره آزمون پتیات باه
مقدار حداکثر خود رسید به دو جز سر  1380تاا  1386و  1387تاا
 1395تقسی بند شد .نتایج آزمون من  -کندال بر هر پارامتر و برا
هر جز سر در جدول  2ارایه گردیده است .در این بخش بررسی جز
سر دوم با توجه به تغییر در سااختار کلای دادههاا از ساال  1387و
آبگیر سد گتوند در این بازه زماانی از اهمیات ویاژها برخاوردار
است .روند کاهشی از جمله نتایج آزمون من  -کندال بار جاز سار
دوم هر دو پارامتر  ECو  TDSدر همه ایستگاهها میباشد .این روناد
کاهشی در کلیه ایستگاهها به جز گتوند فاقد معنیدار است .شباهت
در نتایج آزمون من  -کندال و پتیت بر دادهها هادایت التتریتای و
کل مواد جامد محلول در هر ایستگاه به دلیل همبستگی بای این دو
پارامتر در سطح آمار  95درصد میباشد .ضریب همبستگی پیرساون
بین  ECو  TDSدر  4ایستگاه هیدرومتر گتوند بامادژ مالثاانی و

اهواز به ترتیب برابر با  0/97و  0/99 0/98و  0/97است .با توجه باه
این نتایج در مراحل بعد ایان تحقیاق صارفا از پاارامتر  ECبارا
تحلیل و بررسی کیفیت آب رودخانه کارون استفاده شده است.
در خصااوص پااارامتر دباای بااه جااز در ایسااتگاه گتونااد در سااایر
ایستگاهها روند افزایشی معنیدار بر جز سر دوم حاک است .دبای
کارون بزرگ تحت تااثیر آب خروجای از ساد گتوناد علیاا و جریاان
عبور از رودخانه دز اسات .از عوامال ماوثر بار معنایدار دبای در
ایستگاهها مالثانی و اهواز علیرغ عدم معنیدار ایان پاارامتر در
ایستگاه گتوند میتوان به پیوستن شاخه دز در محل بند قیر به گرگار
و شطیط و تشتیل کارون بزرگ اشااره کارد (یای ساالهاا اخیار
افزایش معنیدار در دبی ایستگاه دزفول مشاهده شده است  .با توجه
به جدول شماره  2با آبگیر سد گتوند علیاا در مارداد ساال 1390
روند افزایشی بر دادهها  ECو  TDSدر فاصاله زماانی ساالهاا
 1387تا  1395اعمال نشده است.
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جدول-2نتایجاعمالآزمونمن-کندالبرهرجزسریزمانیهدایتالکتریکی،دبیوکلموادجامدمحلول
ایستگاه

سریاول 

پارامتر 

Kendall's tau
Q

گتوند

EC
TDS
Q

بامدژ

EC
TDS
Q

مالثانی

EC
TDS
Q

اهواز

EC
TDS

سریدوم

p-value

0/548 ns
-0/238
ns
0/99
0/048
0/98 ns
0/048
ns
0/764
0/143
0/368 ns
0/333
ns
0/368
0/333
1 ns
-0/048
0/133 ns
-0/524
0/072 ns
-0/619
ns
0/230
0/429
0/133 ns
-0/524
0/012 ns
-0/524
** معنیدار در سطح  5درصد
 nsفاقد معنیدار

نتایجبررسیخشکسالیهیدرولوژیکوهواشناسی 

برا تایید وقوع خشکسالی هیدرولوژیک در منطقاه از شااخص
 SDIاسااتفاده شااد .یاای دوره آمااار  32ساااله ( 1395-1363در
ایستگاه گتوند و به تبعیت از آن ایستگاهها پاییندست ساد از ساال
آبی  1386-1387تاکنون خشکسالی هیدرولوژیک یاوینی مادت 9
ساله برقرار است .مشابه این وضعیت در رودخانه دز (ایساتگاه بامادژ
نیز مشاهده شد .بنابراین به یور کلای کاارون بازرگ از ساال 1387
شاهد خشکسالی هیدرولوژیک بوده که ه چنان نیز ادامه دارد .شتل
 4نمودار سر زمانی شاخص خشاکساالی ( SDIدر ایساتگاههاا
مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است .میانگین دبای در باازه زماانی
سالها  1387-1395نسبت به سالها  1380-1386در ایستگاه-
ها گتوند بامدژ مالثانی و اهاواز باه ترتیاب باا  56 64 51و 57
درصد کاهش مواجه بودهاناد .در شااخههاا شاور یبیعای انادیتا و
مرغاب که به نوعی تحات تااثیر مجموعاه سادها مخزنای بازرگ
رودخانه کارون قرار ندارناد نیاز مطاابق باا آنچاه در جریاان اصالی
رودخانه رخ داده است میانگین دبی سالها  1387-1395نسبت به
سالها  1380-1386به ترتیب باا  48و  47درصاد کااهش مواجاه
بوده است .کاهش شدید در میزان دبی رودخانه از سال  1386در کلیه
ایستگاهها هیدرومتر (اع از شاخهها اصالی و فرعای از نتاایج
قطعی این بحث به شمار میرود.
تحلیل خشکسالی هواشناسی در منطقه میتواند در یاافتن علات
اصلی کاهش دبی موثر باشد .بررسای دادههاا باارش سااینه در 6
ایستگاه بارانسنجی کوهرناگ انادیتا (تناگ دویب یلای -بناه-

Kendall's tau

p-value

0/222
-0/667
-0/665
0/611
-0/111
-0/056
0/722
-0/167
-0/056
0/833
-0/389
-0/389

0/466 ns
**
0/016
**
0/001
**
0/029
0/754 ns
0/917 ns
**0/009
0/602 ns
0/917 ns
**
0/002
0/175 ns
**
0/001

سرخی بتوند  -شور گتوند و حرمله یی سالهاا مشاتر ،آماار
 1370-1371تا  1393-1394حاکی از آن است که کلیه ایستگاهها
بارانسنجی یی دو سال آبی متوالی  1386-1387و  1387-1388باا
خشکسالی شدید و ایستگاه کوهرنگ به عنوان اصلیترین سرشااخه
کارون با خشکسالی خیلیشدید مواجه بوده است .در واق باا شاروع
خشکسالی هواشناسی خشکسالی هیدرولوژیک نیز در منطقه اتفا
افتاده است .نتایج بررسای خشاکساالی هواشناسای در شاتل  5باه
نمایش گذاشته شده است .پس از سال آبای  1387-1388دورههاا
متناوب ترسالی و خشکسالی در منطقه موردنظر رخ داده است با این
حال بر شدت خشکسالی افزوده و از شدت ترسالی کاسته شده است.
با توجه با نتاایج پاژوهش بایناام ( 1394کااهش دبای کاارون در
سالها اخیر متاثر از دییل مختلفی چون کاهش سااینه بارنادگی
آبگیر سدها بایدست (ذخیرهساز آب سطحی در مخزن ساد
افزایش مصرف و در نهایت انتقاال آب باین حوضاها و برداشات از
سرشاخهها برا مصارفی ه چون گسترش کشاورز و صنای آببار
در استانها مقصد میباشد .سه و اثرگذار هر یاک از عوامال در
کاهش آب رودخانه کارون نیازمند مطالعات تتمیلی است .با توجه باه
اینکه جریان رودخانه کارون عمال تحات تااثیر مجموعاه سادهاا
مخزناای بایدساات قاارار دارد ماایتااوان از عنااوان خشااکسااالی
هیدرولوژیک یبیعی  -مصنوعی در این مبحث استفاده کرد.
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شکل-4نتایجبررسیخشکسالیهیدرولوژیکبراساسشاخصSDIدرایستگاههایهیدرومتریموردمطالعه


شکل -5نتایجبررسیخشکسالیهواشناسیبراساسشاخصSPIدرایستگاههایبارانسنجیموردمطالعه
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نتایجبررسیزمانیهدایتالکتریکی( )1395-1380

سازند گچساران در محادوده حاد فاصال ساد گدارلنادر تاا ساد
تنظیمی گتوند به دلیل دارا بودن واحدها تبخیر (انیدریت و نمک
و رودها شور که از ایان ساازند سرچشامه مایگیرناد از عوامال
تاثیرگذار بر کیفیت مناب آب استان خوزستان میباشد .در شرایط ثابت
زمینشناسی و خا،شناسی حوضهها آبریز معموی با کااهش دبای
هدایت التتریتی ( ECافزایش مییابد (بینام  . 1394کاهش شادید
در دبی رودخانه کارون و دز از سال آبای  1386-1387عامال اصالی
افزایش در میزان هدایت التتریتی آب در کلیه ایساتگاههاا منطقاه
مورد مطالعه است .شتل  7بیانگر تغییرات ها زماان دبای و هادایت
التتریتی در دوره آمار  1380تا  1395مایباشاد .در ایان پاژوهش
برا مشخص شدن سه وقوع خشکسالی هیادرولوژیک در شاور
آب رودخاناه کااارون دادههااا مربویااه بااه دو بااازه  1380-1386و
 1387-1395تقسی بند شد .میانگین هدایت التتریتای ساالهاا
 1380-1386و  1387-1395در ایستگاه گتوند به ترتیاب از  946باه
 1296در ایستگاه بامادژ از  1080باه  1597در ایساتگاه مالثاانی از
 1471به  2198و در ایستگاه اهواز از  1529باه  2385میتاروزیمنس
بر سانتیمتر افزایش یافته است .بنابراین به ترتیاب در ایساتگاههاا
گتوند بامدژ مالثاانی و اهاواز  49 48 37و  56درصاد افازایش در
میزان هدایت التتریتی سالها اخیر نسبت باه دوره زماانی قبال از
شروع خشکسالی رخ داده است.برا بررسی میزان تااثیر آبگیار
سد گتوند بر کیفیت آب کارون ابتدا میبایست مبنا مقایسه مناسبی
برا شرایط کیفی رودخانه کارون قبل از آبگیر سد در نظر گرفت.
بر اسا نظریه اول برا بررسای تااثیر ساد گتوناد بار کیفیات آب
رودخانه کاارون مایبایسات متوساط شاور بعاد از دوره آبگیار
(سالها  1395-1390نسبت به متوسط شور رودخانه در شرایط
نرمال یعنی سالها ( 1380-1386بدون در نظر گرفتن خشکسالی
قبل از آبگیر سد مقایسه شود .تحت این شرایط افازایش شاور
آب کارون اشتباها میتواند به آبگیر سد گتوند نسابت داده شاود.
یبق نظریه دوم با توجه به تغییر در روند دادهها هدایت التتریتای
از سال ( 1386با استناد به نتایج آزمون پتیت به علت کاهش شادید
در حج آورد رودخانه و تداوم این وضعیت تا سالها اخیر (با استناد
به نتایج شاخص خشکسالی هیدرولوژیک  SDIعمال مقایساه آماار
بعااد از آبگیاار سااد بااا دوره زمااانی ( 1380-1386عاادم وجااود
خشکسالی منطقی به نظر نمیرسد و نظریه اول رد میگردد .در این
شرایط متوسط شور شرایط خشکسالی بعد از آبگیر ساد (-90
 95باید نسبت به متوسط شور زمان خشکسالی قبال از آبگیار
سد ( 89-87مقایساه شاود .متوساط هادایت التتریتای ساالهاا
مشتر ،آمار  1387-1389در ایستگاهها گتوند مالثاانی و اهاواز
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بااه ترتیااب  2287 1498و  2517و در سااالهااا  1390-1395بااه
ترتیب  2198 1195و  2318میباشد .بنابراین یی سالها پس از
آبگیر سد متوسط هدایت التتریتی در هیچ یک از ایساتگاههاا
پاییندست سد روند افزایشی نداشته است.
مدیریت کیفی مخزن سد با کنترل حجا رهاسااز از ترازهاا
مختلف عامل اصلی کنترل میزان هدایت التتریتی در محل خروجی
از سد مخزنی گتوند است .قبل از آبگیر سد بخشی از نمک تاوده
عنبل از سازند گچساران و همچنین آب شور رودخانههاا فرعای از
عوامل پایین آمدن کیفیت آب رودخانه بوده است .باا آبگیار ساد
این اختالط صورت نمیگیرد و آبها شور به کاف مخازن هادایت
میشوند .بنابراین علت اصلی افزایش شور رودخانه کارون (با استناد
به دادهها رسمی کشور وقوع خشکسالی هیدرولوژیک در منطقاه
میباشد.
نتایجبررسیمکانیهدایتالکتریکی( )1395-1392

با توجه به محل قرارگیر ایستگاهها هیدرومتر و عادم ثبات
تاثیر هر آیینده در مسیر رودخانه سه هر شاخه در کااهش کیفیات
آب رودخانه کارون مبه میباشد .بنابراین با استناد به ایالعات پایش
ماهانه هدایت التتریتی در یول رودخانه کاارون از خارداد  1392تاا
اسفند  1395در ابتدا و انتها هر شاخه سه هر منطقاه در افازایش
هدایت التتریتی رودخاناه محاسابه شاد .جادول  3بیاانگر میاانگین
هدایت التتریتی سالهاا مشاتر ،آماار  1392-1395اسات .در
جدول  4سه هر منطقاه در افازایش هادایت التتریتای بار حساب
میتروزیمنس بر سانتیمتر محاسبه شده اسات .عوامال آلاوده کنناده
حوضه رودخانهها کارون و دز در شتل  7به نماایش گذاشاته شاده
است .در حد فاصل ایستگاه گتوند تا بند میزان (محل دو شاخه شادن
کارون عالوه بر شاخه رود شوردشت بزرگ که کیفیت بسایار پاایینی
دارد زهتش زمینها کشاورز نیز از عوامل افزایش  159واحاد
هدایت التتریتی آب در این مقط هستند .زهتش سردارآباد (زهتش
کشت و صنعت کارون و پساب شهر حد فاصل ابتادا شاطیط تاا
عرب اسد عامل افزایش  168واحد هدایت التتریتای آب رودخاناه
کارون هستند .زهتش زهوآباد (زهتش زماینهاا میاانآب عامال
افزایش  205واحد هدایت التتریتی در حد فاصال ایساتگاه عارب
اسد تا انتها شطیط میباشد .احداث حوضچهها پرورش ماهی باه
وسعت  17000هتتار و آب برگشتی حاصل از آن باعث افزایش1763
واحد هدایت التتریتی در یول شااخه گرگار شاده اسات .توساعه
زمینها غرب و شر شعیبیه ( 18000هزار هتتار زمینها شار
شعیبیه و 16000هتتار زمینها غرب شاعیبیه در قالاب یارح 550
هزار هتتار مقام معظ رهبر زهتش کشت و صنعتها نیشتر
(کارون امام خمینی و هفتتپه ه چنین فاضالب شاهر دزفاول و
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پسابها صنعتی از عوامل موثر بار افازایش 1856واحاد هادایت
التتریتی در شاخه دز میباشد .بنابراین رودخاناه دز از عوامال اصالی

آلوده کننده کارون بزرگ پس از پیوستن  3شاخه دز شاطیط و گرگار
به جریان اصلی رودخانه میباشد.

شکل-6نمودارتغییراتسریزمانیساالنهدبیوهدایتالکتریکیدرایستگاههایهیدرومتریموردمطالعه 

شکل-7عواملموثربرآلودگیرودخانههایکارونودز(سازمانآبوبرقخوزستان )1394،
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جدول-3میانگینساالنههدایتالکتریکی()1395-1392درطولرودخانههایکارونودز
موقعیت 
سد تنظیمی گتوند
بند میزان شوشتر
ابتدا گرگر
ولیآباد
ابتدا شطیط
عرب اسد
انتها شطیط
سد دزفول
انتها دز
مالثانی
اهواز

میانگینهدایتالکتریکی 
(میکروزیمنسبرسانتیمتر)
1152
1312
1312
3075
1312
1490
1696
456
2313
1943
2105

جدول-4سهمهرمنطقهدرافزایشهدایتالکتریکی(میکروزیمنسبرسانتیمتر) 
موقعیت
بند تنظیمی -بند میزان
ابتدا شطیط -عرب اسد
عرب اسد -انتها شطیط
ابتدا گرگر -ولیآباد
بند میزان -مالثانی
سد دزفول -انتها دز
مالثانی -اهواز

نتیجهگیری 
هدف از انجام این پژوهش بررسی روند تغییرات زماانی و متاانی
شور آب رودخانه کارون در بازه زماانی ساالهاا  1380-1395و
تعیین سه وقوع خشکساالی هیادرولوژیک در شاور آب رودخاناه
کارون است .نتایج حاکی از آن است که تغییارات کیفیات آب ارتبااط
مستقی با میزان دبی رودخانه دارد .وقوع خشکسالی هیادرولوژیک و
کاهش شدید در دبی کارون از سال آبی  1386-1387مورد تایید قرار
گرفت .مشابه ایان وضاعیت در رودخاناه دز نیاز اتفاا افتااده اسات.
بنابراین به یور کلی کارون بزرگ یی سالها اخیر شاهد خشاک-
سالی هیدرولوژیک بوده که ه چنان نیز ادامه دارد .این بدان معناست
که خشکسالی و به تبعیت از آن کاهش کیفیت آب رودخانه کارون از
سه سال قبل از آبگیر سد گتوند علیا شروع شده اسات از عواما
مو ر در کاهش دب رودشاته کارون م توان باه کااهش سااینه
بارندگی آبگیر سدها بایدسات (ذخیارهسااز آب ساطحی در
مخزن سد افزایش مصرف و در نهایت انتقاال آب باین حوضاها و
برداشت از سرشاخهها اشاره کرد .افزایش شاور رودخاناه کاارون در
سالها اخیر امر انتارناپذیر است .با اینحال علت اصلی این امار

هدایتالکتریکی 
(میکروزیمنسبرسانتیمتر)
159
168
205
1763
631
1856
162

کاهش شدید در آورد رودخانه کارون میباشد .و با آبگیر سد گتوند
علیا در مرداد  90ارتبایی ندارد .یی سالها پس از آبگیار ساد
متوسط هدایت التتریتی در هیچ یک از ایستگاهها پاییندست ساد
روند افزایشی نداشته است .اگر آبی با شور  1152میتروزیمنس بار
سانتیمتر از محل سد تنظیمی گتوند خارج شود شاور آن در اهاواز
به  2105میتروزیمنس بر سانتیمتر افزایش ماییاباد .بادین ترتیاب
عمده آلودگی رودخانه کارون در پاییندست ساد گتوناد رخ مایدهاد.
افت کیفیت آب در پاییندست بر اثر عواملی چون ورود آب برگشتی از
زمینها کشاورز (به ویژه نیشتر رودخانه شوردشت بزرگ پساب
حاصل از حوضچهها پرورش ماهی در حاشیه گرگر و پساب صنعتی
و شهر میباشد.
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Abstract
Karun River is the largest river in Iran. In recent years, hydrological droughts since the water year 20072008, the development of agricultural land, the construction of fish ponds and industrial wastewater are the main
factors in the quality of Karun water quality. The purpose of this study is analysis the water quality of the Karun
River during the period from 2001 to 2016 in Gotvand, Bamdezh, Mollasani and Ahvaz Stations. The Parameters
studied in this study include EC TDS and Q. In this research, Mann- Kendall and Pettit tests were used to
examine the trend and determine the break point and the SDI and SPI index was used to calculate the
hydrological and weather drought. According to the result, with the onset of hydrological drought and reduction
of the Karun River since 2007, salinity increased 37% and 56% in Gotvand and Ahvaz stations.
The water with an electrical conductivity of 1152 at the Gotvand station, increases in Ahvaz to 2105.
Thus, the major contamination of the Karun River occurs at the bottom of the Gotvand dam. Reducing the
quality of karun water depens on factors such as agricultural drainage, shur river, the wastewater of the fish
breeding ponds on the margin of Gargar, industrial and urban waste.
Keywords: Gotvand dam, Hydrological drought, Karun river, Mann- Kendall, Pettit, Water quality
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