
 مجله پژوهش آب ايران
 )۵۹- ۵۱( ۱۳۹۷/ زمستان ۳۱/ پياپي ۴/ شماره ۱۲جلد 

  
  
  
  

 سد حدفاصل( کارون رودخانه آب تيفيک بر کيآنتروپوژن وي اکوژئومورفولوژ عوامل نقشي بررس
  اهواز) تا گتوند

 
  ٣انياسد دهيفرو  ٢يکردوان زيپرو ،*١فرد يهاشم اکبر

  
  

  دهيچک
  

 زندگي محل و زنده موجودات بررسي به كه گيرد مي منشأ ژئومورفولوژي و اكولوژي دانش دو تلفيق از اكوژئومورفولوژي دانش
 آب تيفيک بر مذکور عوامل نقشي بررسي اصل هدف ،قيتحق نيا در .پردازد مي ها، ستگاهيزي طيمح تأثيرات به توجه با ،آنها

 چهار در کارون رودخانه آب تيفيکي ها داده شامل ،قيتحقي ها داده باشد. يم اهواز تا گتوند سد دست پايين در کارون رودخانه
 به توجه با است. مطالعه مورد ةمحدود کيآنتروپوژن وي اکوژئومورفولوژي ها داده نيهمچن و گتوند، سد دست پايين ستگاهيا

ي ها افزار نرم از استفاده با سپس و شد انجام آب ازي بردار نمونه مطالعه موردي ها ستگاهيا در ابتدا نظر مورد پارامترهاي نقش
 با ،سپس گرفتند. قرار ليتحل و هيتجز وي بررس مورد نمودارها و اشكال قالب در آب تيفيکي ها شاخص Chemistry و اكسل
 و شديي فضا ليتحل کارون رودخانه آب تيفيک در مؤثر عوامل نقش Expert choice11 و ARC GIS10.2 افزار نرم از استفاده
 علت که داد نشان قيتحق جينتا گرفتند. قراريي شناسا مورد Fuzzy AHP مدل اساس بر ريپذ بيآسي ها مکان ،تينها در

 عيصنا و ها کارخانه پساب و اطرافي روستاها ،بعد به طيشط و گرگر رودخانه تقاطع محل از کارون رودخانه آب شدن نامطلوب
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  مقدمه
 كي عنوان به همواره ،ديتجد قابل منبع كي عنوان به آب
 مطرح داريپا ةتوسع و يبشر اتيح ادامه يبرا ياصل رکن
 در آب ازين شيافزا و تيجمع شيافزا با .است بوده
 و صنعت و بهداشت شرب، ،يکشاورز مختلف يها بخش
 فشار ،يآلودگ يها ليپتانس جاديا و ديتول شيافزا تاًينها
 ،همکاران وي کرامت( است شده وارد يآب منابع به ياديز

 دانش دو تلفيق از اكوژئومورفولوژي دانش ).۱۳۸۷
 بررسي به كه رديگ يم منشأ مورفولوژيژئو و اكولوژي
 تأثيرات به توجه با آنها زندگي محل و زنده موجودات

 ،يميمق( پردازد مي ها ستگاهيز ژئومورفولوژيكي يها يژگيو
 بري انسان ريتأث اي کيآنتروپوژن عوامل ).۱۳۹۱
 تنوع ،يکيزيوفيبي ها طيمح در هااثر شامل ،زيست محيط
 ).۲۰۱۰و همکاران،  يشان( باشد يم رگيد منابع وي ستيز
 سازندهاي جنس نظير عواملي، تابع معموالً متغيرها اين
 ژئومورفولوژي ،ها رودخانه آبريز ةحوض شناسي زمين
 از ناشي يها پساب رودخانه، آبدهي رژيم حوضه،
 رهسپار، و نژاد حاجيان( است ... و انساني يها تيفعال

 در سالمت کننده ديتهدي اصل عامل ،آب تيفيک .)۱۳۸۹
 آبي فيکي ها يژگيو باشد. يم ستمياکوس وي انسان جوامع
 باشد يمي انسان وي عيطب عوامل از ثرأمت منطقه هر

 کننده، آلوده مواد بر عالوه ).۲۰۰۴نگ و همکاران، يس(
 سطحي ارهايمع آب،ي تقاضا شيافزا ليقب ازي موارد
 جاديا باعث آب قبول قابل منابع کاهش وي زندگي باال
 سراسر دري طيمح ستيز وي اجتماع نامناسب تيوضع
 انيم از ).۱۳۸۴کاراموز و همکاران، ( است شده جهان
 وي شهري ها پساب حمل ليدل به رودها ،يآبي ها سامانه
 به منابع نيرتريپذ بيآس ازي کشاورز زهاب وي صنعت
 در ).۱۳۸۸ همکاران، و مقدم يرمضان( روند يم شمار
 نيچنهم و ياپيپي ها يخشکسال ليدل به ر،ياخي ها سال
 ةمرحل در رانيا آب، به افزون روز ازين و تيجمع شيافزا
 مطالعات به توجه با .)۱۳۸۳ ،يمي(رح دارد قرار بحران
 در جادشدهياي مياقل راتييتغ شده، انجامي شناس مياقل

 خواهد کشورمان بري اضاف تنش کي جاديا باعث منطقه
 کاهش ويي هوا و آب راتييتغ صورت به تنش نيا و بود
و همکاران،  يضرغام( کند يم نمود ها يبارندگ زانيم

 (تنش بحران نيا رفعحل  راه نيتر مهم ،نيبنابرا .)۲۰۱۱
 باشد يم کشور آب منابع مناسب تيريمد ،کشور) دري آب
 ريپذ امکان قيدق و جامعي ها داده داشتن با مهم نيا که

 رودها آب تيفيک بر ندهيآال مواد راتيثأت ةنيزم در .است
 کشور از خارج در هم و داخل در همي اديز قاتيتحق
  شود: يم اشاره آنها ازي برخ به که است شده انجام
 تجن نکا، رودخانه آب تيفيک )۱۳۸۸( همکاران و يموسو
 توسط زين و موجود استانداردهاي اساس بر را دروديسف و
 شولر، پر،يپا نمودارهاي ليقب از ،يکيگراف هاي روش يبرخ
 گرفتند جهينت و داده قرار يبررس مورد لکاکسيو و فياست
 مشابه يفيک نظر از مختلف هاي ستگاهيا در ها نمونه که

 هند گانداک يکت رودخانه آب تيفيک يبررس در .هستند
 از ييفاکتورها )PCA( ياصل ةمؤلف تحليل از استفاده با
 شدت ،يوني تبادل ،يزهکش ضعف ب،يش درجه ليقب

 مشخص يخانگ يها يآلودگ ها، کننده زيحاصلخ از استفاده
 ت،يائيقل شيافزا ليدل به مناطق، يبعض در آب که شد
 باشد ينم مناسب ياريآب و شرب يها استفاده يبرا
 )۱۳۸۲( همکاران و انيزهتاب .)۲۰۱۰باردواج و همکاران، (
 نيورام در جاجرود رودخانه آب تيفيک يبررس به

 و يبررس براي )۱۳۸۸( همکاران و گلجان پرداختند.
 از نور شهرستان يها رودخانه آب تيفيک يبند طبقه
 تيفيک يطيمح ستيز آثار و كردند استفاده پريپا اگراميد
 داد نشان جينتا دادند. قرار يبررس مورد را ها رودخانه آب
 ميشو يم تر کينزد نيورام دشت جنوب سمت به هرچه که
ي گريد قيتحق در شود. يم کاسته رودخانه آب تيفيک از
 يمناسب يالگو کيکانون يهمبستگ ليتحل از استفاده با زين
 دند.كر ارائه آب منابع يها ستميس يفيک تيريمد يبرا را
 ةمحدود عنوان به دروديسف ةرودخان ،منظور نيا يبرا

 ساخت انسان منشأ انگريب جينتا و ديگرد انتخاب يمطالعات
و  يرسول( بودند ييايميش و يکيزيف ةنديآال يپارامترها

 بانو رودخانه آب تيفيک يبررس در .)۲۰۱۱همکاران، 
 رهيچندمتغ يآمار يها کيتکن از استفاده با پاکستان
 به مناطق، يبعض در آب منطقه نيا در که شد مشخص
 ياريآب و شرب يها استفاده يبرا ت،يائيقل شيافزا ليدل

 نقشي بررس ق،يتحق نيا دري اصل هدف. باشد ينم مناسب
 در کارون رودخانه آب تيفيک بري طيمح عوامل
  باشد. يم اهواز تا گتوند سد دست پايين

  
  مطالعه مورد منطقه تيموقع
 سرچشمه زاگرس جبال سلسله ارتفاعات از كارون رودخانه
 که ،است كشور رودخانه نيتر يطوالن و نيتر پرآب و گرفته
 سد محل در كوهستاني و وخم  چيپ پر مسير طي از پس
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 رودخانه نيا شود. مي خوزستان جلگه وارد گتوند يميتنظ
 و شود مي تقسيم شاخه دو به شوشتر شهرستان شمال در

 به قير بند محل در اهواز شمال كيلومتري ۶۰ در مجدداً
 دز ةرودخان ،جغرافيايي ةمحدود همين در ؛وندنديپ يم هم
 .دهند يم تشكيل را بزرگ كارون و پيوسته آن به نيز
 از بزرگ كارون رودخانه در جاري آب درصد ۶۰ حدود
 باشد مي دز رودخانه از آن درصد ۴۰ حدود و كارون

 علت به .)۱۳۸۵ ،يآقانبات و ۱۳۹۰ ،يزارع و (داموغ
 و استان شکرين توسعهي ها طرح نيتر مهم استقرار
 تا شوشتر شهرستان ةمحدود دري جانب عيصنا نيهمچن
 گتوند سد حدفاصل ونکار رودخانه پژوهش نيا در اهواز،
 شکل( است گرفته قراري بررس و مطالعه مورد اهواز تا ايعل
۱.(  

  

  
  خوزستان استان در مطالعه مورد منطقه تيموقع - ۱ شکل

  
  ها روش و مواد
 .است تحليلي -يفيتوص روش بر مبتني تحقيق نيا روش
 روش دو بر مبتني اطالعات آوري جمع ابزار و روش
 با اي كتابخانه روش در است. بوده ميداني و يا کتابخانه
 ،۱:۱۰۰۰۰۰ شناسي زمين هاي نقشه از گيري بهره

 و هوايي يها عکس ،۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ توپوگرافي
 بررسي به مربوط )۲۰۱۱ ،ماهواره لندست(ي ا ماهواره

 رودخانه آب كيفيت بر مؤثر ژئومورفولوژيك پارامترهاي
 ميداني بازديدهاي انجام ادامه، در و شده پرداخته کارون
 كيفيت بر تأثيرگذار انساني و طبيعي عوامل شناسايي براي

 بررسي و برداري نمونه نقاط تعيين آب، شيميايي
 نقش به توجه با است. شده انجام شناسي زمين سازندهاي
 بر کيآنتروپوژن و اكوژئومورفولوژيك پارامترهاي
 ابتدا آب، كيفي يها شاخص تعيين و رودخانه هيدروشيمي

ي ها شاخص Chemistry و اكسلي ها افزار نرم از استفاده با
 وي بررس مورد نمودارها و اشكال قالب در آب تيفيک
 افزار نرم از استفاده با ،سپس گرفتند. قرار ليتحل و هيتجز

ARC GIS10.2 و Expert choice11 در مؤثر عوامل نقش 
 ،تينها در و شديي فضا ليتحل کارون رودخانه آب تيفيک

 از گرفتند. قراريي شناسا مورد ريپذ بيآسي ها مکان
 طول در رودخانه آب كيفي تغييرات مطالعه كه آنجايي
 بوده توجه مورد گتوند سدي ريآبگ از بعد و قبلي ها سال
 و برداري نمونه براي سد دست پاييني ها ايستگاه است،
 دوره دو طول در شيميايي و فيزيكي يها شيآزما انجام
 تا ۱۳۹۵( است شده انجام گتوند سدي ريآبگ از بعد و قبل

 آزمايشگاهي تحليل با ،رودخانه آب كيفيت .)۱۳۸۵
 اطالعات وي آماري ها داده مرکز از که آب يها نمونه
 تعيين با و ،اند شده گرفته خوزستان برق و آب سازمان
 )،TDS١( آب محلول جامدات غلظت نيانگيم ميزان
 شاخص، يها ونيآن و ها ونيکات و )EC٢( يکيالکتر تيهدا
 ،سپس است. گرديده تحليل ... و ميکلس كلر، يون نظير
 خواص بر کيآنتروپوژن و كياکوژئومورفولوژ عوامل ريتأث
 و شده يبررس کارون رودخانه آب ييايميش و يکيزيف

                                                
1- Total dissolved solids 
2- Electrical conductivity 
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 براي ،بعد ةمرحل در است. گرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد
 عوامل ريتأث تحت کارون ةرودخان پذير آسيب مناطق نييتع

 مدل از منطقه بر حاکم کيآنتروپوژن و کياکوژئومورفولوژ
FuzzyAHP روش شد. استفاده FuzzyAHP چانگ توسط 

ي فاز مثلث اعداد ،روش نيا در اعداد شد. ارائه )۱۹۹۶(
ي ا توسعه ليتحل اساس بر FuzzyAHP ميمفاه است.

)extent analysis( روش يکل مراحل د.نشو يم حيتشر 
FuzzyAHP است ريز شرح به ١چانگ روش به:  

  يمراتب سلسله نمودار رسم :۱ ةمرحل
  .يزوجي ها سهيمقا انجام برايي فاز اعداد فيتعر :۲ ةمرحل
ي ريکارگ به باي زوج سهيمقا سيماتر ليتشک :۳ ةمرحل
  ر:يز معادله صورت بهي فاز اعداد
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 سيماتري سطرها از کدام هري برا Si محاسبه :۴ ةمرحل
 ر:يز ةمعادل قيطر ازي زوج سهيمقا

)۲(    =      ⨂         
   

 
            

    

 شماره انگريب ،j و سطر شماره انگريب ،i معادله نيا در
ي مثلثي فاز اعداد معادله نيا در ،   M باشد. يم ستون
  هستند.ي زوج ةسيمقاي ها سيماتر
 گريهمد به نسبت ها Siي بزرگ ةدرج محاسبه :۵ ةمرحل
  ر:يز شکل طبق

  

  
چانگ، ( هم به نسبتي فاز عدد دوي بزرگ درجه - ۲ شکل

۱۹۹۶(  

                                                
1- Chung 

 عدد دو ريزي اضيري عملگرها اساس بر حالت نيا در
ي فاز ليتحل نديفرا در )۳( ةمعادل صورت به را باالي مثلث
 داد: قرار توان يم

)۳(    +   = (  +   ,   +   ,   +   ) 
ي ها سيماتر در ها نهيگز و ارهايمع وزن محاسبه :۶ ةمرحل
  ر:يز ةمعادل قيطر ازي زوج ةسيمقا

)۴(    (  ) =      (  ≥   )   = 1,2, …  ,  ≠            
 خواهد ريز تابع صورت به ها شاخص وزن بردار ،نيبنابرا
 :بود

)۵(    = [  (  ),  (  ), … ,  (  )] 
  
  و بحث جينتا
  کارون رودخانه آب تيفيک ليتحل و هيتجز
 کارون ةرودخان آب تيفيکي ها داده ابتدا ،قيتحق نيا در
 از بعد و قبل  ةدور دو در گتوند سد دست پايين ستگاهيا در
 زانيم تا اند گرفته قرار ليتحل و هيتجز مورد سدي ريآبگ
 جدول به توجه با ).۱ جدول( گردد مشخص هاآن اثر

 ساخت از قبل در آب تيفيکي پارامترها اختالف ،مذکور
 جز به و دهد ينم نشان راي مشخص روند آن از بعد و سد
 و است بودهي خشکسال که ۹۴ تا ۹۲ و ۹۰ تا ۸۷ي ها سال
 زانيم بوده، نيانگيم از کمتري جوي ها زشير زانيم
 و سدي ريآبگ از پس ست.ين ريچشمگ چندان آن شيافزا
 ريپذ انحاللي ها هيال و طبقات با آب تماس سطح شيافزا
 نيا از نمک تن ها ونيليم گچساران، توده در خصوصاً نمک
 توجه با است. دهكر شور را سد مخزن آب و شده حل توده
 باي ها آب نمک، انحالل ازي ناش آبي چگال شيافزا به
 تيفيک باي ها آب و مخزن نييپاي ترازها در شتريبي شور
 باعث بيترت نيبد و گرفته قرار باالي ها هيال در بهتر
 به ؛است شده سد مخزن در داريپاي بند هيالي ريگ شکل
 برابر ۴ تا ۳ آبي شور زانيم ،نييپاي ترازها در کهي نحو
 و مناسب آب تيفيک باالي ترازها در و ايدر آبي شور
 از و مصارف انواعي برا مجاز حد از کمتري شور زانيم

ي شور عيتوز ازي ا نمونه ،۴ شکل باشد. يم شرب آب جمله
  .دهد يم نشان را ايعل گتوند سد مخزن عمق در
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  يرابرد نمونهي ها ستگاهيا تيموقع - ۳ شکل

  
توزيع شوري در ترازهاي مختلف مخزن سد گتوند در  - ۴شکل 

  )۱۳۹۴(مهاب قدس،  ۱۳۹۳تاريخ نهم اسفند 
 

 
  گتوندي ميتنظ سد ستگاهيا در کارون رودخانه آب تيفيک شيميايي و فيزيكي يها شيآزما نتايج -۱ جدول

 EC (  /  )   )mg/lit( MG  )mg/lit( CA  )mg/lit( CI )mg/lit(Hco3  )mg/lit( So4 TDS(mg/lit) يآب سال  دوره

بل
ق

از 
اث
حد
ا

 
 سد

وند
گت

 

۸۶-۸۵ ۱۱۰۵ ۸۲/۲ ۸۵/۱۰ ۶۲/۴ ۷۱/۲ ۸۱/۱۰ ۰۱/۱۲ 

۸۷-۸۶ ۱۱۱۴ ۹۱/۳ ۲۴/۱۱ ۲۷/۶ ۶۷/۱ ۰۸/۱۱ ۹۲/۷ 

۸۸-۸۷ ۱۵۶۸ ۲۷/۱۶ ۰۷/۰ ۷۴/۱ ۰۵/۴ ۳۵/۱۰ ۳۱/۱۱ 

۸۹-۸۸ ۱۴۹۸ ۶۱/۱۵ ۰۹۵/۰ ۶۸/۱ ۲۷/۴ ۶۵/۹ ۶۵/۷ 

۹۰-۸۹ ۱۳۵۲ ۷۵/۱۱ ۸۴/۲  ۹۵/۲ ۵۲/۳ ۸۱/۸ ۷۸/۷ 

عد
ب

 از 
اث
حد
ا

 
 سد

وند
گت

 

۹۱-۹۰ ۱۱۵۴ ۷۶/۱۲ ۰۵/۰ ۰۶/۲ ۰۵/۴ ۹۷/۶ ۷۲/۷ 

۹۲-۹۱ ۱۱۰۲ ۹۱/۱۶ ۰۵/۰ ۵۵/۱ ۰۶/۴ ۴۱/۹  ۷/۷ 

۹۳-۹۲ ۱۳۲۷ ۵۸/۱۴ ۰۴/۰ ۹۷/۱ ۵۵/۵ ۸۸/۸ ۶۷/۷ 

۹۴-۹۳ ۱۲۵۸ ۴۷/۱۶ ۰۵/۰ ۴۲/۱ ۱۵/۶ ۴۲/۸ ۷۵/۷ 

۹۵-۹۴ ۱۱۵۶ ۲۵/۱۳ ۰۶/۰ ۲/۸  ۱۸/۶ ۲/۹ ۸۶/۷ 

  
 به کارون رودخانه آب تيفيکي ها داده ،بعد ةمرحل در
 محل تا گتوند سد دست پاييني ها ستگاهيا در بيترت
 راتييتغ زانيم تا گرفته قراري بررس مورد اهواز ستگاهيا
 و ۲ جدول( گردد مشخص آن روند و کارون رودخانه آب

 ،شود يم مالحظه ۲ جدول در كه گونه همان ).۵ شکل
 ژهيو به کارون رودخانه آب تيفيکي پارامترها اختالف

EC برابر دو اهواز تا گتوند تنظيمي سد محل از آب 
  .)۶ شکل و ۲ جدول( است

  
  مطالعه موردي ها ستگاهيا در کارون رودخانه آب تيفيک شيميايي و فيزيكي يها شيآزما نتايج -۲ جدول

تيموقع  EC(  /  )   )mg/lit( MG  )mg/lit( CA  )mg/lit( CI )mg/lit(Hco3  )mg/lit( So4 TDS(mg/lit)  

گتوندي ميتنظ سد  ۱۱۸۰ ۴۳/۱۲  ۸۵/۰  ۲۲/۳  ۶۳/۳  ۳۵/۹  ۱۳/۸  

۹۱/۹ ۱۳۴۰ شوشتر  ۲۴/۰  ۸۱/۳  ۰۳/۲  ۰۸/۶  ۹۲/۸  

اسد عرب  ۱۵۶۰ ۲۷/۱۰  ۲۷/۰  ۷۴/۳  ۰۵/۲  ۳۵/۷  ۳۱/۹  

يمالثان  ۲۱۲۰ ۶۱/۱۵  ۹۱/۰  ۱۷/۵  ۹۶/۵  ۸۱/۱۸  ۶۵/۲۷  

۷۵/۱۶ ۲۳۶۰ اهواز  ۹۴/۰  ۸۲/۸  ۲۲/۶  ۸۱/۲۴  ۷۸/۳۶  
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هاي مورد مطالعه (آمار هيدرومتري سازمان آب و برق خوزستان،  ميانگين پارامترهاي کيفيت آب رودخانه کارون در ايستگاه - ۵ شکل

۱۳۹۴(  
  

  
ي ها ستگاهيا در کارون رودخانه آبي کيالکتر تيهدا - ۶ شکل

  )۱۳۹۴ يبردار نمونه (زمان مطالعه مورد
  

 ةنديآال کيآنتروپوژن وي اکوژئومورفولوژ عوامل
 کارون رودخانه

 برق و آب سازمان در موجودي آمار يها افتهي اساس بر
 ،ديتول نديافر به توجه با و يدانيم مطالعات و خوزستان

 کارون حوضه در ييايجغراف عيتوز و ها تيفعال تعوس

 بر مؤثر کيآنتروپوژن و کياکوژئومورفولوژ عوامل نيتر مهم
 يژئومورفولوژ است: شرح نيبد کارون رودخانه آب تيفيک
 ،يكشاورز يها پساب ،ياراض يکاربر ،يشناس نيزم و

 پسماندها، ،يشهر يها فاضالب ،يصنعت يها پساب
 ميحر و بستر از ماسه و شن يبردار بهره وي سازسد

 برق و آب سازمانمرکز اطالعات و آمار ( رودخانه
 .)۱۳۹۴ خوزستان،
 قابليت و پالستيکي خواص داشتن علت به گچساران سازند
 در ،است نمک و ژيپس ويژه خواص معلول که تحرک
 خود از شديدي العمل عکس ساختي زمين هاي تنش مقابل
 طبقات، توالي زدن هم هب اغلب كه دهد مي نشان
 را ... و فوقاني هاي اليه در تزريق شدگي، کناز شدگي، جمع
ي شناس نيزم نقشه .)۱۳۸۵ ،ي(آقانبات شود مي سبب
  است. شده داده نشان ۷ شکل در مطالعه مورد ةمحدود
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  مطالعه مورد منطقهي شناس نيزم - ۷ شکل

  
  کارون رودخانه آب ندهيآال منابعي بند پهنه
 وي اکوژئومورفولوژ عوامل نقشي بررس از بعد ،تينها در

 نيا زانيم کارون ةرودخان آب تيفيک بر کيانتروپوژن
ي بند پهنه کارون ةرودخان مختلفي ها بخش دري اثرگذار

 ابتدا که صورت نيبد د.يگرد ليتحل و هيتجز سپس و
 ويي شناسا کارون رودخانه آب تيفيک بر مؤثري ارهايمع

 روش اساس بر آنهاي ازدهيامت وي ابيارز جدول سپس
FuzzyAHP متخصص نفر ۱۰( نيمتخصص نيب و هيته 
 آب) منابع نفر ۱۰ و ستيز طيمح نفر ۱۰ ،يژئومورفولوژ

 و ارهايمع از هرکدام اثر زانيم اساس بر تا ديگرد عيتوز
 نيمتخصص توسط ارهايمع دهند. ازيامت آنها به ارهايمعريز
 روش دري زوج ةسيمقاي برا برتري ةدرج اسيمق اساس بر

FuzzyAHP هر به افتهي ميتعمي ها وزن و شدهي ده وزن 
يي نها وزن وي معرف Expert Choice11 افزار  نرم به اريمع
 )۱۹۸۰( يساعت شنهاديپ بر بنا د.يگرد محاسبه اريمع هر

 در باشد. ۱/۰ از کمتر ديبا ها وزن يسازگار نسبت شاخص
 ،)۶( ةمعادل اساس بر يسازگار نسبت شاخص ،قيتحق نيا

 .)۸ شکل و ۳ (جدول شد محاسبه ۰۸/۰ برابر

)۶( CR = CIRI          
  

 
 کارشناسان نظر اساس بر مطالعه مورد محدوده در کارون ندهيآال عواملي زوج سهيمقا -٣ جدول
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 ۶/۸ ۹/۰ ۸/۰ ۳/۰ ۱/۰ ۴/۰ ۲/۰ ۲ ۵/۰  ۱  ياراضي کاربر
 ۵۱/۱۲ ۷/۰ ۲ ۴/۰ ۳/۰ ۷/۰ ۶/۰ ۴ ۱  - يناسش زمين

 ۱۱/۲ ۹/۰ ۸/۰ ۴/۰ ۶/۰ ۳/۰ ۲/۰ ۱ -  - يژئومورفولوژ
 ۳۲/۲۱ ۳ ۴ ۳ ۵/۰ ۳ ۱ - -  - يصنعتي ها پساب
 ۶۳/۱۷ ۶ ۵ ۲ ۷/۰ ۱ - - -  - يكشاورزي ها پساب
 ۸۵/۱۹ ۷ ۶ ۳ ۱ - - - -  - يشهري ها فاضالب

 ۳۸/۱۴ ۵/۲ ۲ ۱ - - - - -  - پسماندها
 ۶۲/۲ ۵/۰ ۱ - - - - - -  - يسدساز

 ۳۹/۴ ۱ - - - - - - -  - ماسه و شني بردار بهره
 

 
   معيارها شده محاسبه وزن -٨ شکل

 شده مشخص يارهايمع از يک هر ينسب وزن ت،ينها در
 Arcفزار نرم طيمح در يفاز يها اليه از کدام هر در

Gis10.2 بر يفاز مدل يينها ياجرا و شده داده ريتأث 
  شد. انجام ۹/۰ يگاما اساس
 اثر زانيم )،۹ شکل( يينهاي بند پهنه نقشه به توجه با

 آب تيفيک بر کيآنتروپوژن وي ئومورفولوژژاکو عوامل
 طيشط و گرگر دز، ةرودخاني تالق محل در کارون ةرودخان
 در .شود يم اديز اريبس اهواز تا دست پايين سمت به
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 کمتر مذکور عوامل ريتأث زانيم باالدستي ها بخش
 ةرودخان از فاصله هرچه زين ها بخش ريسا در شود. يم

 عوامل نياي اثرگذار زانيم بر ،شود يم شتريب کارون
  شود. يم کاسته

 
 زانيم لحاظ از مطالعه مورد محدودهي بند پهنه جينتا - ۴ جدول

 ندهيآال موادي پذير آسيب
  لومترمربع)ي(ک مساحت  يپذير آسيب زانيم

۴۲/۳۸۶۳  اديز اريبس  
۰۱/۲۶۲۵  اديز  

۹۶/۴۳۲۷  متوسط  
۵۷/۴۲۸۹  کم  
۳۴/۲۶۴۷  کم اريبس  

  

  
 کارون رودخانه آب تيفيکي پذير آسيبي بند پهنه - ۹ شکل

 کيآنتروپوژن وي اکوژئومورفولوژ عوامل ريتأث تحت
  

  يريگ جهينت
 و موجودي ها نقشه و آمده عمل بهي ها يبررس به جهتو با

 از كارون رودخانه شدن نامطلوب علتي دانيم مشاهده
 شور ةرودخان ورود ،شوشتر تا گتوند تنظيمي سد محل
 به ماهي پرورش يها حوضچه احداث و عقيلي دشت
 داخل به آنها از برگشتي آب و هكتار ۱۷۰۰۰ وسعت
 يها فاضالب از بخشي ورود همچنين و گرگر رودخانه
 ،همچنين ؛باشد يم اطراف روستاهاي و شوشتر شهرستان

 فاضالب از بخشي ورود شطيط رودخانه ةشاخ در
 كشت از برگشتي آب درصد ۳۰ حدود و شوشتر شهرستان

 واحد ۶۰۰ حدود افزايش موجب كارون نيشكر صنعت و
EC شاخه در قير بند محل تا گتوند تنظيمي سد از 

 رودخانه آب EC افزايش علت .شود يم شطيط رودخانه

 ،بعد به طيشط و گرگر رودخانه تقاطع محل از کارون
 کينزد عيصنا و ها کارخانه پساب و اطرافي روستاها
 که باشد مي دز رودخانه ورود وي کشاورز رودخانه،
 آب ويژه به و شوش و دزفول شهرهاي هاي فاضالب
 ميان خميني، امام نيشكر، هاي صنعت و كشت از برگشتي
 آن به كارون صنعت و كشت درصد ۷۰ و تپه هفت  آب،
ي اکوژئومورفولوژ عوامل اثر زانيم ،نيهمچن شود. يم وارد
 محل در کارون رودخانه آب تيفيک بر کيآنتروپوژن و
 تا دست پايين سمت به طيشط و گرگر دز، رودخانهي تالق
 ريتأث زانيم ،باالدستي ها بخش در است. اديز اريبس اهواز
 ريسا در است. کمتر دست پايين نسبت به مذکور عوامل
 ،شود يم شتريب کارون رودخانه از فاصله هرچه زين ها بخش
 به توجه با شود. يم کاسته عوامل نياي اثرگذار زانيم بر
 سد محل از كارون رودخانه ساماندهي ها واقعيت اين

 آب كيفيت يارتقا منظور به اهواز تا گتوند تنظيمي
  باشد. يم ناپذير اجتناب ضرورت يك بزرگ كارون رودخانه

  
  منابع
 .رانيا يشناس نيزم .۱۳۸۵ ع.. سي آقانبات .۱

 يمعدن اکتشافات و يشناس نيزم سازمان انتشارات
 ص ۷۰۸ .کشور

 ريتأث بررسي .۱۳۸۹ .ا رهسپار و م نژاد  حاجيان .۲
 بر فاضالب خانه  تصفيه پساب و ها باروان

 تحقيقات .رود زاينده رودخانه آب کيفي پارامترهاي
 .۸۲۸-۸۲۱: ۶ .سالمت نظام

 پروژه يينها گزارش .۱۳۹۰ ح. عيزار و .ن غمودا .۳
 ينمک يها هيال انحالل مشکالت يبررس :يپژوهش
 شرکت ،ايعل گتوند سد مخزن در گچساران سازند
-KUD پروژه: کد خوزستان، برق و آب يسهام

 ۱۴۶. خوزستان برق و آب يسهام شرکت ،84001
 .ص

 آب. تيفيک شيپاي ها شبکه .۱۳۸۳ آ.ي ميرح .۴
 .۵۱-۳۰: ۵۱ .زيست محيط و آب  مجله

 مدل تعيين .۱۳۸۸ ح.ي هاشم س. مقدم يرمضان .۵
 )TDS( امالح كل غلظت بين مناسب رگرسيوني

 زماني هاي سري براي كارون رود آبدهي و
 مهندسي المللي بين سمينار نيچهارم .مختلف
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