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چکیده
با توجه به ورود آالیندههای مختلف به منابع آبی و مخصوصأ رودخانهها ،توجه به کیفیت آنها امری ضروری به نظر
میرسد .بنابراین نیاز است تا کیفیت منابع آب در دسترس توسط شاخصهای مختلف سنجیده شده و توانایی خودپاالیی
این منابع آبی مشخص گردد .با توجه به این موضوع ،تحقیق حاضر به منظور بررسی خودپاالیی رودخانه کارون و ارزیابی
کیفی آب آن ،در سال  1394با نمونهبرداری از بازهی اهواز تا آبادان (بین طولهای جغرافیایی ´ 48° 40تا ´48° 10
شرقی و عرضهای جغرافیایی ´ 31° 20تا ´ 30° 33شمالی) انجام شد .این بازه به پنج قسمت (ایستگاه  1تا ایستگاه
 )5تقسیم شده و در چهار نوبت (خرداد ،تیر ،مرداد و مهر) نمونهبرداری از آب این رودخانه صورت گرفت .نتایج نشان داد
که میزان خودپاالیی رودخانه کارون با فاصله گرفتن از اهواز روند نزولی داشته به طوری که بیشترین و کمترین مقدار آن
به ترتیب ( 54/00ایستگاه اول) و ( 22/62ایستگاه پنجم) تن در روز به دست آمد .بیشترین و کمترین مقدار  DOنیز به
ترتیب برابر  7/35میلیگرم بر لیتر (ایستگاه اول) و  5/77میلیگرم بر لیتر (ایستگاه پنجم) مشاهده شد .بیشترین و
کمترین مقدار برای  BOD5به ترتیب در ایستگاههای دوم ( 4/48میلی گرم بر لیتر) و سوم ( 1/08میلیگرم بر لیتر) و
برای  CODبه ترتیب در ایستگاههای اول ( 20/4میلی گرم بر لیتر) و چهارم ( 8/4میلی گرم بر لیتر) مشاهده شد.

واژه های کلیدی :خود پاالیی ،اکسیژن محلول ،کارون
مقدمه

آب به عنوان عامل مهمی در پیدایش و تداوم حیات
در کره زمین محسوب میشود به طوری که از آغاز
تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها،
کنار دریاچه ها یا چشمه های طبیعی ساکن شدهاند.
در واقع میتوان گفت که آب کافی و با کیفیت مطلوب
برای ادامه حیات بشر و سالمت ضروری است (کینژاد
و ابراهیمی .)1382 ،با این وجود امروزه فعالیتهای
انسانی سبب آلودگی بسیاری از منابع آبی شده است
که بدین ترتیب اثرات زیانبخش آلودگی آب به تدریج

نمایان گشته است (جنوبی .)2004 1،رودخانهها و
آبهای جاری از دیرباز مورد نیاز و توجه جوامع بشری
بودهاند و برای بهره بردن از منابع آب ،شهرها و مراکز
صنعتی و کشاورزی معموأل در نزدیکی رودخانهها برپا
شده است .از طرف دیگر چون این منابع آب برای
مصارف گوناگون کشاورزی ،شرب و صنعت به کار
گرفته میشوند بنابراین کاهش کیفیت آنها اثرات سوء
گستردهای بر محیط زیست میتواند داشته باشد
(ویتون.)1975 2،

1-Junubi
2-Whitton
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رودخانهها به دلیل خودپاالیی ،تا حدودی قادر به
تنظیم کیفیت خود هستند .در واقع خودپاالیی مجموعه
فعل و انفعاالتی است که به صورت طبیعی در
رودخانهها اتفاق میافتد و در نتیجه ،میزان آلودگی وارد
شده به آن ،تا حد تبدیل آب به کیفیت مطلوب و
استاندارد کاهش پیدا میکند (حسینی و همکاران،
 .)1385با بررسی توان خودپاالیی رودخانهها میتوان
تا حدودی تغییرات کیفی آب را پیشبینی نمود .از
طرفی با تعیین توان خودپاالیی رودخانه ،میتوان
راه کارهای بهبود کیفیت و افزایش توان پاالیش
رودخانهها را مشخص کرد (حسینی و همکاران،
 .)1385ظرفیت خودپاالیی رودخانهها تابع عوامل
زمانی و مکانی ،نوع و شدت بار آالیندههای ورودی و
نیز شرایط محیطی بستر رودخانه است .در حقیقت،
ارزیابی خودپاالیی رودخانه تعیین مقدار اکسیژن
محلول در طول آن است که بر اساس این ظرفیت
میتوان دریافت که رودخانه از لحاظ آلودگی در چه
وضعیتی است و در چه نقاطی وضعیت بحرانی کمبود
اکسیژن محلول وجود دارد (انصاریپور و همکاران،
.)1392
به دلیل اهمیت این موضوع ،تاکنون مطالعات
بسیاری روی خودپاالیی رودخانههای مختلف انجام
شده است .یوسفی و ساحلی ( )1385وضع آلودگی و
خودپاالیی رودخانه چشمه کیله شهرستان تنکابن را
بررسی کردند .نتایج این محققان نشان داد که پساب
ناشی از مزرعه پرورش ماهی ،پساب حاصل از
کشتارگاه صنعتی مرغ و طیور ،پساب حاصل از بارارچه
داخل محدوده شهر ،پساب حاصل از گرمابه عمومی و
آالیندههای طبیعی ،فاضالبهای خانگی (شهری و
روستایی) و پساب های کشاورزی از جمله عوامل
آالینده این رودخانه بودند .صفاریان و همکاران
( )1385به تعیین ارتباط و پیش بینی تاثیرات
آالیندههای نقطه ای بر کیفیت آب رودخانه کارون
پرداختند .این مطالعه جهت پیش بینی قدرت خود
پاالیی رودخانه کارون به لحاظ عواملDO ،COD ،
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 ،BOD5 ،یونهای سدیم،کلراید ،فسفات و نیترات
انجام پذیرفت .در این تحقیق  3ایستگاه مطالعاتی
انتخاب و به صورت ماهیانه و به مدت یکسال توسط
بخش پایش کیفی آب سازمان آب و برق اهواز نمونه
برداری صورت گرفت .نتایج این تحقیق نشان دهنده
آلودگی آب رودخانه در انتهای بازه و به علت اثر
تجمعی مواد آالینده نقطهای به ویژه فاضالبهای
صنعتی و شهری بود .همچنین توان خود پاالیی
رودخانه به دلیل ورود بیش از اندازه فاضالبهای
شهری و صنعتی کاهش نشان داد .این محققان
پیشنهاد کردند که میتوان با اعمال تصفیه فاضالب
قبل از ورود به رودخانه و نیز مشخص نمودن متولی
خاصی جهت کنترل وضعیت کیفی آب رودخانه این
آلودگیها را کاهش داد .حسینی و همکاران ()1386
توان خودپاالیی قسمتی از رودخانه کارون را در چهار
ایستگاه هیدرومتری به نامهای  -1فارسیاب -2
شوشتر  -3مالثاتی  -4اهواز در یك دوره  10ساله
محاسبه کردند .نتایج ایشان نشان داد که قدرت
خودپاالیی رودخانه کارون در طول سه بازه در نظر
گرفته شده در تمام فصول سال از یك روند یکنواخت
و تقریبا یکسانی پیروی میکرد .آذری و بافکار ()1386
رودخانه کرخه را از نظر قدرت خود پاالیی پهنهبندی
کردند .بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق،
حداکثر توان خود پاالیی مربوط به بازه حد فاصل
جلوگیر و پایه پل به میزان  3164295تن در روز و
حداقل آن مربوط به بازه حد فاصل عبدالخان و حمیدیه
به میزان  1848180تن در روز محاسبه شد .عابدی
کوپایی و نصری ( )1387در تحقیقی به بررسی
خودپاالیی رودخانه زاینده رود پرداختند .بدین منظور
این محققان از اطالعات چهار ایستگاه هیدرومتری
واقع بر رودخانه زاینده رود (سد تنظیمی زاینده رود ،پل
زمانخان ،پل کله و سد انحرافی نکوآباد) در یك دوره
نه ماهه (تیر لغایت شهریور  )1385استفاده کردند.
نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بیشترین ظرفیت
خودپاالیی زاینده رود مربوط به بازه اول (حد فاصل
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سد تنظیمی زاینده رود تا پل زمانخان) میباشد .معاضد
و مرادزاده ( )1391به بررسی توان خودپاالیی رودخانه
بشار پرداختند .نتایج ایشان نشان داد که حداکثر توان
خودپاالیی مربوط به بهمن ماه و حداقل توان
1
خودپاالیی مربوط به آبان ماه میباشد .وی و همکاران
( )2009با استفاده از دادههای  20ساله کمی و کیفی
رودخانه النسانگ 2در چین ،قدرت خودپاالیی رودخانه
را قبل و بعد از احداث سد بررسی کردند .نتایج این
محققان نشان داد که در فاصله زمانی  7ساله پس از
احداث سد ،وضعیت کیفی مخزن و همچنین آب
رودخانه در فاصله اندکی پس از سد ،بدتر شده ولی
پس از این دوره ،وضعیت کیفیت آب در این قسمت
بهبود یافت .تیان و همکاران  )2011( 3به بررسی
خودپاالیی رودخانه جوما پرداختند و نشان دادند که این
رودخانه توانایی باالیی در خودپاالیی برخی فلزات
سنگین و برخی آلودگیهای آلی دارد.
رودخانه کارون ،یکی از شریانهای مهم
هیدرولیکی کشور میباشد که در استان خوزستان واقع
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شده است و به لحاظ منافع حاصل از کشاورزی،
صنعتی و محیط زیست برای ایران از جایگاه خاصی
برخوردار است (نیکخواه .)1388 ،به دلیل اهمیت این
رودخانه ،تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان
خودپاالیی آن از بازه اهواز تا آبادان انجام شد.
مواد و روشها

تحقیق حاضر با هدف تعیین خودپاالیی و کیفیت
آب رودخانه کارون ،با نمونهبرداری از رودخانه کارون
در بازه اهواز تا آبادان انجام شد .این بازه بین طولهای
جغرافیایی ´ °48 40تا ´ °48 10شرقی و عرضهای
جغرافیایی ´ °31 20تا ´ °30 33شمالی تعیین شد
(شکل  .)1-3جمعآوری اطالعات به صورت میدانی و
با استفاده از نمونهبرداری از آب رودخانه کارون در بازه
اهواز تا آبادان انجام شد .نمونهبرداری در  5نقطه و در
 4نوبت (خرداد ،تیر ،مرداد و مهر) انجام شد .نقاط
نمونهبرداری در شکل  1مشخص شده است .همچنین
مشخصات نمونهبرداری در جدول  1نشان داده شده
است.

شکل  -1منطقه مورد مطالعه ( 5ایستگاه اندازهگیری در کادر قرمز رنگ مشخص شدهاند)

1-Wei et al.
2-Lancang
3-Tian et al.
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جدول  -1مشخصات نقاط نمونهبرداری (بازه اهواز تا آبادان)
نام ایستگاه

1

2

3

4

5

طول جغرافیایی

´°48 39

´°48 28

´°48 21

´°48 25

´°48 22

عرض جغرافیایی

´°31 18

´°31 10

´°30 56

´°30 44

´°30 22

فاصله از اهواز

0 Km

30 Km

60 Km

90 Km

120 Km

به منظور ارزیابی توان خودپاالیی رودخانه از رابطه
( )1استفاده شد (حسینی و همکاران1385 ،؛ عابدی
کوپایی و همکاران:)1390 ،
()1

L i  Lo
 100
Li

Pc 

که در این رابطه Pc ،میزان خودپاالیی (درصد)،
 L iغلظت پارامتر مورد نظر در بار ورودی و Lo
غلظت پارامتر مورد نظر در بار خروجی میباشد .در
این تحقیق خودپاالیی رودخانه برای پارامترهای
نیترات ،فسفات ،اکسیژنخواهی بیوشیمیایی،
اکسیژنخواهی شیمیایی و کلیفرم مدفوعی محاسبه
شد .واحد پارامترها بر حسب  kg .day 1میباشد.
همچنین به منظور بررسی خودپاالیی رودخانه
براساس اکسیژن محلول ،از رابطه ( )2نیز استفاده شد
حسینی و همکاران1385 ،؛ عابدی کوپایی و
همکاران:)1390 ،
()2

0.055QLK 2
V

CA 

که در این  C Aرابطه ظرفیت پذیرش مواد زاید
توسط رودخانه به ازای هر واحد کمبود در اکسیژن
محلول (  Q ،) ton .day 1دبی رودخانه ( ،) m 3 .s 1
 Lطول بازه (  V ،) mسرعت جریان (  ) m .s 1و
 K 2ضریب هوادهی رودخانه (  ) day 1میباشد که
از رابطهی ( )3تعیین میشود:
294(D LTV )0.5
( )3
H 1.5
 Hعمق متوسط رودخانه (  ) mو  D LTضریب
K2 

انتشار مولکولی اکسیژن (  ) m 2 .day 1در دمای
میباشد که از رابطه ( )4تعیین میشود:

T

()4

)Dlt  DL 20 (1.037)(T 20

 D L 20ضریب انتشار مولکولی اکسیژن در دمای
 20درجه سانتیگراد میباشد که مقدار آن برابر
)  DL 20  1.76 104 (m 2 .day 1میباشد.
در این تحقیق ،غلظت  CODبا استفاده از راکتور
 CODسنج BOD ،نمونهها با استفاده از دستگاه
انکوباتور  BODمدل  ، WTW TS606/2-Iغلظت
نیترات با استفاده از روش استاندارد و با دستگاه
اسپکتروفتومتری  UV-Visibleمدل UV-1700
 Pharma Spec Shimadzoدر طول موج 220
نانومتر ،غلظت فسفات با استفاده از روش استاندارد و
با دستگاه اسپکتروفتومتری  UV-Visibleمدل
 UV-1700 Pharma Spec Shimadzoدر طول
موج  690نانومتر ،میزان اکسیژن محلول با استفاده از
دستگاه DOمتر پرتابل مدل  sension 6ساخت
شرکت  ،HACHکلیفرمهای مدفوعی با استفاده از
روش استاندارد مهندسی آب وزارت نیرو شماره 189
– الف و استاندارد شماره  437موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران و دمای آب با استفاده از
دماسنج در محل نمونهگیری اندازهگیری شد.
نتایج و بحث

درصد خودپاالیی رودخانه نیترات توسط رودخانه
کارون در چهار بازهی اول (بین ایستگاههای  1و ،)2
بازهی دوم (بین ایستگاههای  2و  ،)3بازهی سوم (بین
ایستگاههای  3و  )4و بازهی چهارم (بین ایستگاههای
 4و  )5در شکل  2نشان داده شده است .درصد
خودپاالیی نیترات در بازههای اول ،سوم و چهارم در
ماه مهر و در بازهی سوم در ماه خرداد مقدار منفی به
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دست آمد .این نتایج نشان دهندهی این است که نه
تنها میزان نیترات در این بازه کاهش نیافته بلکه
افزایش یون نیترات در بازه سبب آلودگی رودخانه
کارون نیز شده است .منشأ این آلودگی ورود
زهابهای کشاورزی میتواند باشد .بیشترین و
کمترین درصد خودپاالیی نیترات در خرداد به ترتیب
با  0/06و  37درصد در بازههای اول و چهارم به دست
آمد .درصد خودپاالیی نیترات در تیر ماه مقداری مثبت
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بود .تغییرات خودپاالیی این یون در تیر به صورت
سهمی بود .درصد خودپاالیی نیترات در ماه مرداد نیز
به صورت سهمی بود به طوری که کمترین درصد
خوپاالیی رودخانه کارون در بازه دوم به دست آمد .در
ایستگاه اول ،بیشترین درصد خودپاالیی در مرداد و
کمترین درصد خودپاالیی در ماه مهر تعیین شد.
همین روند نیز در بازه سوم به دست آمد.

شکل  -2درصد خودپاالیی نیترات توسط رودخانه کارون

درصد خودپاالیی فسفات در بازههای مختلف و در
سه ماه مورد مطالعه در شکل  3نشان داده شده است.
درصد خودپاالیی فسفات در خرداد ماه برابر -19 ،56
 15 ،و  47درصد به ترتیب برای بازههای اول تا
چهارم به دست آمد .مقدار منفی برای بازهی دوم به
معنی آلودگی رودخانه کارون به یون فسفات است که
نه تنها غلظت این یون در بازهی دوم کاهش نیافته
بلکه به علت ورود آالیندهها ،افزایش نیز داشته است.
آالیندههای فسفاته شامل سموم استفاده شده در
کشت محصوالت بوده که از طریق زهابهای

کشاورزی وارد رودخانه کارون شده است .درصد
خودپاالیی این یون در ماه تیر برابر  -39 ،44 ،23و
 -46درصد به ترتیب برای بازههای اول تا چهارم
تعیین شد .برای ماه مرداد نیز این مقادیر برابر ،20
 18 ،17و  -25به ترتیب در بازههای اول تا چهارم
مشاهده شدند .در ماه مهر فقط در بازهی دوم مقدار
خودپاالیی یون فسفات مقداری مثبت به دست آمد و
در بازههای سوم و چهارم مقادیر منفی نزدیك به صفر
برای این یون تعیین شد.
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شکل  -3درصد خودپاالیی فسفات توسط رودخانه کارون

درصد خودپاالیی رودخانه کارون برای پارامتر
 BOD5در ماه خرداد نشان داد که در طول مسیر این
رودخانه ،درصد خودپاالیی نیز افزایش یافت (شکل
 . )4با توجه به اینکه سهم عمده ی ورود این آالینده
به رودخانه کارون از طریق فاضالبهای خانگی
است؛ با دور شدن از کالنشهر اهواز درصد ورود این
فاضالبها به رودخانه کاهش یافته است .همچنین
به دلیل هوادهی رودخانه ،مقداری از این آالنیده بر
اثر خودپاالیی از رودخانه حذف شده است .درصد
خودپاالیی  BOD5در بازه اول برابر  -115بود ولی
در بازههای دوم تا چهارم ،درصد خودپاالیی رودخانه
کارون نسبت به بازه اول به ترتیب  94 ،162و 161
درصد افزایش داشت .گرچه درصد خودپاالیی
 BOD5در بازه سوم مقداری منفی بود ولی نسبت به

بازهی نخست افزایش باالیی نشان داد .میزان
خودپاالیی  BOD5در تیر ماه ،روند نامنظمی داشت
به طوری که در بازهی اول و دوم مقداری مثبت نشان
داد ولی در بازههای سوم و چهارم مقداری منفی
داشت .کمترین تغییرات خودپاالیی  BOD5در ماه
مرداد به دست آمد به طوری که حداکثر تغییرات در
طول رودخانه برابر  63درصد و بین ایستگاههای سوم
و چهارم تعیین شد .در بازهی نخست ،بیشترین درصد
خودپاالیی  BOD5در تیر ماه و کمترین درصد
خودپاالیی این پارامتر در خرداد به دست آمد .تغییرات
نامنظم خودپاالیی این پارامتر در طول مسیر رودخانه
کارون به طوری بود که در بازهی چهارم بیشترین و
کمترین درصد خودپاالیی به ترتیب در خرداد و تیر
مشاهده شدند.
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شکل  -4درصد خودپاالیی  BOD5توسط رودخانه کارون

همانند سایر پارامترها ،درصد خودپاالیی رودخانه
کارون در کاهش  CODنیز محاسبه شد (شکل .)5
خالف نتایج به دست آمده برای پارامتر ،BOD5
رودخانه کارون در بازه نخست توانایی باالیی در حذف
 CODداشت به طوری که در ماههای خرداد ،تیر و
مرداد به ترتیب  60 ،50و  26درصد از این پارامتر
توسط این رودخانه حذف شد .با این وجود در این بازه
و در ماه مهر مقداری منفی برای این پارامتر به دست
آمد .برای ماه خرداد ،خودپاالیی رودخانه کارون برای
پارامتر  CODدر ایستگاههای دوم تا چهارم نسبت به
ایستگاه نخست کاهش داشت .این کاهش به ترتیب
برابر  9 ،40و  72درصد بود .درصد خودپاالیی COD
در بازه چهارم در خرداد ماه به حدی نزول کرد که
مقداری منفی برای آن به دست آمد .تغییرات
خودپاالیی  CODدر تیر ماه ابتدا نزولی بود ولی در
بازی سوم و چهارم روند صعودی داشت .درصد
خودپاالیی  CODدر بازههای دوم تا چهارم به ترتیب
 62 ،70و  19درصد برابر نسبت به بازه نخست کاهش
داشتند .خودپاالیی  CODدر ماه مرداد نیز نامنظم
بود .تغییرات خودپاالیی این پارامتر در بازههای دوم
تا چهارم به ترتیب برابر  5 ،-52و  -6درصد نسبت

به بازهی نخست تعیین شد .براساس نتایج به دست
آمده ،فقط در بازهی دوم درصد خودپاالیی COD
مقداری منفی به دست آمد.
به منظور تعیین توانایی خودپاالیی رودخانه
کارون ،ابتدا پارامترهای ضریب انتشار مولکولی و
ضریب هوادهی محاسبه شدند (جدول  .)2نتایج نشان
داد که هر چه به انتهای رودخانه پیشرویم ،توانایی
خودپاالیی رودخانه کارون کاهش مییابد (شکل .)6
با توجه به اینکه این نتایج در هر چهار ماه نمونهگیری
مشاهده شد؛ میتوان نتیجه گرفت که توانایی
خودپاالیی آالیندهها بیشتر تحت تأثیر مکان است تا
زمان .این نتایج با مشاهدات حسینی و همکاران
( )1392مطابقت دارد .این محققان نیز با بررسی توان
خودپاالیی رودخانه کارون در بازه زرگان تا کوت امیر
گزارش کردند که قدرت خودپاالیی این رودخانه از
باالدست به پایین دست کاهش یافت .در تحقیقی
مشابه ،عابدی کوپایی و همکاران ( )1389نیز با
بررسی توان خودپاالیی زاینده رود ،نتایج مشابهی
گزارش کردند .در بازهی نخست ،تغیرات قدرت
خودپاالیی رودخانه کارون در ماههای مرداد و تیر به
ترتیب برابر  7و  5درصد نسبت به ماه خرداد کاهش
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بازههای دوم تا چهارم در ماه خرداد به ترتیب ،18/5
 38/3و  50/4درصد نسبت به بازه نخست کاهش
نشان داد .این تغییرات در ماه تیر به ترتیب برابر -9/5
 -32 ،و  -42/2درصد و در ماه مرداد به ترتیب برابر
 -36/7 ،-4/6و  -51/2تعیین شد.

یافت .تغییرات زمانی توانایی خودپاالیی رودخانه
کارون در ماههای تیر و مرداد در ایستگاه دوم نیز به
ترتیب  3و  10درصد نسبت به ماه خرداد افزایش
داشت .این تغییرات برای بازههای سوم و چهارم نیز
به ترتیب ( 2/3و  )-3/4و ( 8/3و  )-7/2درصد به
دست آمد .قدرت خودپاالیی رودخانه کارون در

شکل  -5درصد خودپاالیی  CODتوسط رودخانه کارون
جدول  -2ضریب انتشار مولکولی ( )Dltو ضریب هوادهی ( ) K2رودخانه کارون در ایستگاههای
نمونهبرداری در ماه های خرداد ،تیر ،مرداد و مهر
ماه
نمونهبرداری
خرداد

تیر

مرداد

مهر

پارامتر

ایستگاه 1

ایستگاه 2

ایستگاه 3

ایستگاه 4

ایستگاه 5

) m 2 .day 1 ( DLI

0/000229

0/000219

0/000235

0/000229

0/000217

) day 1 ( K2

3/517235

2/973930

3/230973

3/672405

3/372842

) m 2 .day 1 ( DLI

0/000264

0/000264

0/000249

0/000253

0/000270

) day 1 ( K2

3/640648

3/682257

3/332309

3/756447

3/653249

) m 2 .day 1 ( DLI

0/000279

0/000311

0/000291

0/000231

0/000272

) day 1 ( K2

3/447481

3/740835

3/567289

3/547679

3/651237

) m 2 .day 1 ( DLI

0/000219

0/000204

0/000235

0/000211

0/000253

) day 1 ( K2

3/274189

3/264338

3/40957

3/215247

3/520962
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شکل  -6توانایی خودپاالیی آالینده ها توسط رودخانه کارون
نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین و کمترین
درصد خودپاالیی نیترات در خرداد به ترتیب با 0/06
و  37درصد در بازههای اول و چهارم به دست آمد.
تغییرات خودپاالیی این یون در تیر به صورت سهمی
بود .درصد خودپاالیی نیترات در ماه مرداد نیز به
صورت سهمی بود به طوری که کمترین درصد
خوپاالیی رودخانه کارون در بازه دوم به دست آمد.
همچنین درصد خودپاالیی فسفات در خرداد ماه برابر
 15 ،-19 ،56و  47درصد به ترتیب برای بازههای
اول تا چهارم به دست آمد .درصد خودپاالیی این یون
در ماه تیر برابر  -39 ،44 ،23و  -46درصد به ترتیب
برای بازه های اول تا چهارم تعیین شد .برای ماه مرداد
نیز این مقادیر برابر  18 ،17 ،20و  -25به ترتیب در
بازههای اول تا چهارم مشاهده شدند .درصد
خودپاالیی رودخانه کارون برای پارامتر  BOD5در
ماه خرداد نشان داد که در طول مسیر این رودخانه،
درصد خودپاالیی نیز افزایش یافت .درصد خودپاالیی
 BOD5در بازه اول برابر  -115بود ولی در بازههای
دوم تا چهارم ،درصد خودپاالیی رودخانه کارون نسبت

به بازه اول به ترتیب  94 ،162و  161درصد افزایش
داشت .میزان خودپاالیی  BOD5در تیر ماه ،روند
نامنظمی داشت به طوری که در بازهی اول و دوم
مقداری مثبت نشان داد ولی در بازههای سوم و چهارم
مقداری منفی داشت .کمترین تغییرات خودپاالیی
 BOD5در ماه مرداد به دست آمد به طوری که
حداکثر تغییرات در طول رودخانه برابر  63درصد و
بین ایستگاههای سوم و چهارم تعیین شد .رودخانه
کارون در بازه نخست توانایی باالیی در حذف COD
داشت به طوری که در ماههای خرداد ،تیر و مرداد به
ترتیب  60 ،50و  26درصد از این پارامتر توسط این
رودخانه حذف شد .به صورت کلی نتایج این تحقیق
نشان داد که هر چه به انتهای رودخانه پیشرویم،
توانایی خودپاالیی رودخانه کارون کاهش مییابد.
میتوان نتیجه گرفت که توانایی خودپاالیی آالیندهها
بیشتر تحت تأثیر مکان است تا زمان .قدرت
خودپاالیی رودخانه کارون بین ( 45/5بازه اول و ماه
خرداد) تا ( 21بازه چهارم و ماه مرداد) تن در روز متغیر
بود.
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