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Abstract 
 

Background and purpose: Using water quality indices is one of the methods for checking 

river’s water quality. NSFWQI, is the most widely used among water quality indices. This study aimed to 

evaluate the water quality in Dohezar river, Tonekabon, using NSFWQI. 

Materials and methods: In this study, sampling was performed during 6 months (3 month with 

low level of water and 3 months with high level of water) in 6 selected stations along the river. Quality 

parameters included temperature, dissolved oxygen, biological oxygen demand, PH, nitrate, phosphate, 

total dissolved solids, turbidity, opacity, and excremental coliform. Data was analysed applying NSFWQI 

and finally river route was zoned in different sections using GIS. 

Results: Compared to drinking water and surface water quality standards, apart from opacity 

parameter, which was not in permitted range in up-stream and mid-stream, the other measured parameters 

in both low and high-level of water periods in all stations, were in acceptable range. 

Conclusion: According to the results obtained from NFSWQI in Dohezar river, on low-level of 

water periods, water quality in up-stream, mid-stream, and down-stream were in acceptable range (71-

90). In high-level of water periods, water quality was in good range just in up-stream but mid-stream and 

down-stream water qualities were in average range (51-70). Due to the river’s high flow and limited 

influx of contaminants, most contaminators were associated with aquaculture farms. 
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  ـدرانـــازنـــكــــي مـــزشــــوم پــلـــگاه عـشــــه دانـــلــمج

  )29-39(   1393سال   آذر      119شماره   بيست و چهارم  دوره 

  1393، آذر  119و چهارم ، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                    دوره بيست 

 پژوهشي

پهنه بندي كيفي آب رودخانه دوهزار تنكابن بر اساس شاخص 
NSFWQI  با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي)GIS( 

  

       1نجمه گلين شريف ديني

       2رضا امير نژاد

  2كيوان صائب

  چكيده
شاخص  .باشد مي آب كيفي هاي شاخص از استفاده ها دخانهرو آب كيفيت بررسي هاي روش از يكي :و هدف سابقه

 هدف با مطالعه اين  باشد مي دارا را كاربرد ترين بيش آب، كيفيت هاي عمومي شاخص ميان از NSFWQIكيفيت آب 
  .است پذيرفته انجام NSFWQIشاخص كيفيت  از استفاده رودخانه دوهزار تنكابن با آب كيفيت بررسي

 ايستگاه 6 از و) ماه پرآبي 3ماه كم آبي و  3(ماه  6 طي در برداري مطالعه تجربي حاضر نمونه در :ها مواد و روش
، نيترات، فسفات، PHدما، اكسيژن محلول، اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي،  گرفت و پارامترهاي كيفي شامل انجام منتخب

از  استفاده با مطالعه از حاصل هاي داده. رديدگ بررسي رودخانه طول كل جامدات محلول، كدورت و كلي فرم مدفوعي در
 افزار نرم استفاده از با رودخانه مسير نهايت در و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد) NSFWQI(شاخص ملي كيفيت آب 

  .گرديد بندي پهنه )GIS( جغرافيايي سامانه اطالعات
هاي سطحي و آب شرب معلوم شد كه به غير از  يت آببر اساس مقايسه ميزان پارامترها با استانداردهاي كيف :ها يافته

ساير پارامترهاي مورد . باشد هاي ميان دست و پايين دست در حد مجاز نمي كه در دوره پرآبي در ايستگاه پارامتر كدورت
  .ها در حد مجاز قرار دارند در اين تحقيق در هر دو دوره و در همه ايستگاه NSFWQIسنجش در شاخص 

 و دسـت  ميـان  باالدست، پهنه سه هر آبي، كم دوره در ،NSFWQI كيفي شاخص از حاصل نتايج به توجه با :استنتاج
 در دسـت  پـايين  و دسـت  ميـان  خـوب،  محـدوده  در باالدسـت  پرآبي، دوره در و) 90تا  71( خوب درمحدوده دست پايين

تـرين اثـر    هـا، بـيش   ز ورود محـدود آالينـده  و با توجه بـه دبـي بـاالي رودخانـه و نيـ      دارند قرار) 70تا  51( متوسط محدوده
  .باشد هاي پرورش ماهي مي ها ناشي از كارگاه آالينده

  

  ، سامانه اطالعات جغرافياييها، پهنه بندي ، رودخانهNSFWQIشاخص كيفيت آب  :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
اي كه  ترين ماده امروزه حفظ منابع آب يعني حياتي

اي مورد توجه مجامع  ر فزايندهبشر به آن نياز دارد، به طو
رشـد روز افـزون جمعيـت و    . المللي قرار گرفته است بين

برداري بيش از حد از منابع محـدود آب از   در نتيجه بهره

هـاي   هـا بـه سـبب فعاليـت     يك طرف و آلـوده شـدن آن  
 ديگـر  از طرف گوناگون زيستي، كشاورزي و صنعتي بشر

ر بحران همگي دست به دست همديگر داده و زنگ خط
  .)1(است دا در آوردهـده به صـاي آينـه الــآب را در س

  
  E mail: n_sharifdini@yahoo.com     70كوچه سلمان فارسي، بعد از مجتمع سيالن سبز، پالك ،خيابان جمهوري: تنكابن- ينيد فيشر نينجمه گل :مولف مسئول

  شجوي كارشناسي ارشد آلودگي هاي محيط زيست، دانشكده بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن، تنكابن، ايراندان .1
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن، تنكابن، ايراناستاديار، گروه بهداشت محيط، دانشكده بهداشت،  .2
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ــيش  آب ــطحي ب ــاي س ــي در   ه ــاي زيرزمين ــر از آب ه ت
هـاي   ها، فاضالب معرض آلودگي هستند و ورود سيالب

ــودگي آن   ــا  خــانگي، صــنعتي و كشــاورزي باعــث آل ه
در پي بارندگي هاي كم و يا شديدي كه باعث . شود مي

حتـي صـنعتي و   حمل ذرات مختلف گيـاهي، حيـواني و   
هاي  آب. گردند شوند، آب ها شديداً آلوده مي سمي مي

سطحي به طور معمول داراي ميزان كلي فرم زياد، ميزان 
باكتري زياد، كدورت متوسط تا زياد ، طعم متغير، بـوي  
متغير، مواد جامد محلول كـم تـا متوسـط، راديواكتيويتـه     

يـر  متغير، اكسيژن محلـول متغيـر و دي اكسـيد كـربن متغ    
بنابراين آب هاي سـطحي را نبايـد بـدون تصـفيه     . هستند

به . مخصوصاً تصفيه ميكروبي به مصرف آشاميدن رساند
هــاي ســطحي در طــول ســال  عبــارت ديگــر كيفيــت آب
مفهـوم ايـن تغييـرات و    . باشـد  داراي تغييرات زيادي مـي 

هـاي سـطحي    نوسانات كيفي ايـن اسـت كـه تصـفيه آب    
هــاي  تــري نســبت بــه آب نيازمنــد قابليــت انعطــاف بــيش

 به منظور آب منابع كيفيت حفظ. )3 ،2(باشد زيرزميني مي
 هـاي  كـاربري  و هـا  فعاليـت  ارتقـاء  آب آشاميدني، تأمين

و  ماهيـان  بـراي  مناسـب  اكوسيستم يك ايجاد تفريحي و
ــات ــش، حي ــتلزم وح ــت مس ــاالي كيفي ــه  آب ب رودخان

 كيفـي آب  تغييرات روند از آگاهي دليل، بدين .باشد مي
 آن اصـلي آلـودگي   عوامل شناسايي با همراه رودخانه ها

 جهــت امــروزه. باشــد مــي برخــوردار بســياري اهميــت از
سـطحي از شـاخص هـاي     هاي آب كيفي كنترل و پايش

. شـود  اسـتفاده مـي   (Water Quality Index) كيفي آب
 خام اطالعات كاهش و سازي ساده با كيفي هاي شاخص

 كيفـي  تغييـرات  آب، رونـد  كيفيت بيان بر عالوه اوليه و
ــان و مكــان طــول در را آب ــد مــي نشــان زم ــه . )1(دهن ب

اصـلي   گـروه  5 بـه  آب كيفيـت  هـاي  شاخص طوركلي،
 :)4(گردند مي تقسيم

 نوع به ها شاخص نوع اين در عمومي هاي اخصش
 صرف نظر از و نشده توجهي آب مصرف و كاربري

 آب طبقه بندي كيفي و وضعيت تعيين به مصرف نوع
  ).NSF)5آب  كيفيت شاخص مثل پردازد مي

شـاخص،   نـوع  ايـن  در :ويژه مصارف هاي شاخص
 عمـومي، ( مصـرف  نـوع  براساس آب كيفيت بندي طبقه

 صـورت ) غيـره  آبـي و  حيـات  حفـظ  كشاورزي، شرب،
و  )Oregon( مانند شاخص كيفـي آب اورگـان  . گيرد مي

  .)BritishColumbia()6( شاخص كيفي بريتيشكلمبيا
 براي ارزيابي ها شاخص اين در :يمارآ هاي اخصش

 گوناگوني هاي آماري روش از آب كيفي اطالعات بيان و
 آن در تـر  كـم  سـاليق شخصـي   و نظـرات  و شده استفاده
 .مي باشند دخيل

به صورت  ها شاخص نوع اين :طراحي هاي اخصش
 و گردند مي مطرح مديريتي گيري تصميم براي خاص
 حل يا و مات خاصتصمي اتخاذ به كمك براي اصوالً

  .شوند مي مطرح مشخصي مشكالت
ــ ــاي اخصش ــوژيكي ه ــاخص :بيول ــاي ش ــي  ه كيف

 اثـرات آن  مقام در را آب كيفيت عموماً آب بيولوژيكي
ــر ــي زيســت روي ب ــابي آب ــه از. )7(نماينــد مــي ارزي  جمل

ــاي شــاخص ــي ه ــاربرد كيف ــاده و پرك ــا،  در ســطح س ني
 انزبـ  بـه  نتـايج  مي باشد كه بـا بيـان   NSFWQIشاخص 

 كيفـي  در بررسـي  مهمـي  بسـيار  نقـش  فهم، قابل و ساده
پارامترهـاي كيفـي مـورد اسـتفاده در     . كند مي ايفا ها آب

اين روش اكسيژن محلول، اكسيژن خواهي بيوشـيميايي،  
نيترات، فسفات، كل جامدات، خاصيت اسيدي، تغييرات 

شاخص هر  زير. دما، كدورت و كلي فرم مدفوعي است
گيـري شـده    ها با توجه به مقادير اندازهيك از اين پارامتر

مفتاح هلقـي  . )9 ،8(شود ي تبديل محاسبه مياز روي منحن
 آب كيفـي  بنـدي  طبقـه  يا بندي پهنه منظور و همكاران به

 ،NSFWQIهـــاي  شـــاخص روش رودخانـــه اتـــرك از
BCWQI سـيد   مـديريتي  ساده شاخص چنين روش و هم

 بـه  NSFWQIروش  .ايستگاه منتخب استفاده نمود 6در 
 جزيـي  تغييـر  بـا  عمـده  طور به روش سيد و مناسب نسبت

 دو ايـن  نتـايج  بنابراين مديريتي اثربخش بود هاي سياست
اين منطقه يكسان به نظر رسيد ولي نتايج روش  در روش

BCWQI داد، نشــان ضــعيف تــا مناســب را شــرايط كــه 
 .)10(ديگر بود روش دو از تر كارانه محافظه كمي
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كه شمسايي و همكاران بـر روي   در تحقيق ديگري
NSFWQI ،BCWQI  وOWQI   رودخانه كارون انجـام

بـه دليـل اعمـال ضـريب      NSFWQIدادند، دريافتند كـه  
گيـري   فاكتور وزني در پارامترها، دقت و قدرت تصـميم 

 شـاخص  .باشد ها دارا مي تري را نسبت به ساير شاخص بيش
BCWQIرد تر بـر اسـاس تخطـي از ميـزان اسـتاندا      ، بيش

نيز فـاكتور   OWQIپارامترها بنا شده است و در شاخص 
وزني براي همه پارامترها بـدون در نظـر گـرفتن اهميـت     

لذا فاكتورهـاي كـم اهميـت،    . باشد بهداشتي، يكسان مي
 ).11(پارامترهاي با اهميت را تحت پوشش قرار مي دهند

 ديگـري  ايي و همكـاران نيـز در تحقيـق   رزمحمد مي
را بــر روي  BCWQI,OWQI,NSFWQI هــاي شــاخص

ــان د  ــه جــاجرود و ســد لتي ايســتگاه و طــي  13ر رودخان
كه بر اسـاس نتـايج   سنجش كرده  1381تا1377 هاي سال

تـرين روش بـراي تعيـين شـاخص      به دست آمده مناسـب 
كيفيت، روش معرفي شده توسط مؤسسه ملـي بهداشـت   
بود و بر اساس اين شاخص بندي، كيفيت آب رودخانـه  

  .)12(ط قرار داشتدر وضعيت متوس

Dulo ــه ــه روي كيفيــــت آب  در مطالعــ اي كــ
رودخانه نايروبي براساس پارامترهاي آلودگي و شاخص 

در كنيا انجام داد نشان داد كـه   2003كيفي آب در سال 
ويژه داخـل  ه هاي انساني در طول مسير رودخانه ب فعاليت

ــايروبي شــديداً ــاثير   اســتان ن ــه ت ــر كيفيــت آب رودخان ب
پـايين آمـده و در    27/49به مقدار  WQIو  ستگذاشته ا
  .)13(قرار گرفته است 50تا  26بد  محدوده

رودخانه دوهزار در منطقه ييالقـي دوهـزار واقـع    
در غــرب اســتان مازنــدران و جنــوب شهرســتان تنكــابن  

 15فاصله اين منطقه از شهرستان تنكابن حـدود  . باشد مي
يلـومتر  ك 280مساحت اين حوضـه آبريـز   . كيلومتر است

آب ايـن رودخانـه بـه    ). 1تصـوير شـماره   (باشـد  مربع مي
مكـاني بـه نـام     همراه رودخانه سه هـزار كـه در نزديكـي   

پيوندند وارد رودخانـه   به يكديگر مي) چالدره( چاله دره
گذرد، شده و از آن جـا   چشمه كيله كه از مركز شهر مي

ــا توجــه بــه رشــد مراكــز  . شــود وارد دريــاي خــزر مــي ب
فريحي، زراعي و آبزي پـروري بـه خصـوص    جمعيتي، ت

  در چند سال اخير در اين منطقه و به دليل اهميت اين 
  

  
  نقشه محدوده مورد مطالعه :1تصوير شماره 
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هاي تفريحي، آبـزي پـروري و    استفاده رودخانه از لحاظ
كشاورزي همواره آب اين رودخانه در معرض آلـودگي  

نــه شــامل فاضــالب آالينــده ايــن رودخامنــابع . قــرار دارد
 - ماهي، فاضـالب واحـدهاي خـدماتي   استخرهاي پرورش 

باشدكه در حال حاضر  ها مي رفاهي و زهĤب توليدي در باغ
ــرين تهديــد مهــم ــه، فاضــالب اســتخرهاي   ت ايــن رودخان

   .پرورش ماهي است
بنـدي كيفـي آب    تعيين پهنـه ، اين تحقيق اصلي هدف
مؤسسه ملي  دوهزار تنكابن با استفاده از شاخص رودخانه

اطالعـات   در محيط سـامانه ) NSFWQI(بهداشت آمريكا 
 شامل طرح اين اهداف فرعي .باشد مي) GIS(جغرافيايي 

هـا   تعيين اثرات آالينـده ، تعيين توان خودپااليي رودخانه
كارهـاي عملـي جهـت     ارائـه راه ، در طول مسير رودخانه

ارائـه سيسـتم    و هـاي ورودي بـه رودخانـه    كنترل آالينده
هـاي   گيـري  فاف پهنه بندي كيفي جهت اتخاذ تصـميم ش

   .باشد مي مديريتي
  

  مواد و روش ها
. مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعــه تجربــي بــوده اســت

بـرداري در ايـن رودخانـه بـا      هـاي نمونـه   انتخاب ايستگاه
ــه بررســي ــا مطالعــه مســير   توجــه ب هــاي انجــام شــده و ب

پـرورش  رودخانه، با در نظرگرفتن موقعيت كارگاه هاي 
هـاي سـنتي، مراكـز جمعيتـي،      هـا، كافـه   ماهي، رسـتوران 

مراكز تفريحي، شاخه هاي فرعي ورودي بـه رودخانـه و   
. برداري از آن انجام شـد  نهوچنين با توجه به امكان نم هم

تخـاب  بـرداري ان  ايستگاه جهت نمونـه  6در اين رودخانه 
   :باشند شد كه به شرح ذيل مي

  هلو كله:  1ره ايستگاه شما
  )قبل از كارگاه پرورش ماهي(كليشم :  2ايستگاه شماره 

بعــد از چنــد كارگــاه (بــاالي تــوبن :  3ايســتگاه شــماره 
  )پرورش ماهي

ــوبن :  4ايســتگاه شــماره  ــايين ت بعــد از چنــد كارگــاه (پ
  )پرورش ماهي

بعد از چند كارگاه پـرورش  (پرده سر :  5ايستگاه شماره 
  )رفاهي -ماهي، مراكز خدماتي

  )قبل از تلفيق دوهزار و سه هزار(دو آب :  6ه شماره ايستگا
چنين جهت مقايسـه بهتـر كيفيـت     در اين تحقيق هم

ها و مناطق، رودخانه دوهزار را به سه بخـش   آب ايستگاه
باالدست، ميان دست و پايين دسـت تقسـيم نمـوديم كـه     

 هـاي باالدسـت،   به عنوان ايستگاه 2و  1هاي شماره  ايستگاه
هـاي ميـان    بـه عنـوان ايسـتگاه    4و  3شـماره  هاي  ايستگاه

هـاي   به عنوان ايسـتگاه  6و  5هاي شماره  دست و ايستگاه
بـرداري، بـا    پـس از تعيـين نقـاط نمونـه    . پايين دست بـود 

 مختصات جغرافيـايي  Etrexمدل  GPSاستفاده از دستگاه 
در ايـن رودخانـه   . بـرداري مشـخص گرديـد    نقاط نمونـه 

 3(مـاه   6ه انتخاب شده در طـي  ايستگا 6برداري از  نمونه
مـاه   3، و 1391ماه كم آبي يعني مهر، آبـان و آذر سـال   

) 1392پرآبي يعني فروردين، ارديبهشت و خـرداد سـال   
در ايـن  . انجام گرفـت ) اواسط هر ماه(به صورت ماهيانه 

پارامتر فيزيكـي، شـيميايي و بيولـوژيكي شـامل      9تحقيق 
يـاز بيولـوژيكي   ، اكسـيژن مـورد ن  )DO( اكسيژن محلول

)BOD5( ــيدي ــيت اسـ ــرات )PH(، خاصـ ، )NO3(، نيتـ
، كــل جامــدات )Turbidity(، كــدورت )PO4(فســفات 
، دما و كلي فرم مـدفوعي مـورد سـنجش    )TDS(محلول 

با توجه به موارد ذكر شده، حجم نمونـه بـه   . قرار گرفتند
   :اين صورت محاسبه گرديد

 
  

مـل و  بـرداري و ح  گيري، ظروف نمونه روش نمونه
ها در اين تحقيق با اسـتفاده از روش اسـتاندارد    نقل نمونه

انتخاب گرديدكه در ايـن مطالعـه   ) 1998استاندارد متد (
هـا از   گيري مركـب اسـتفاده شـد و نمونـه     از روش نمونه

در اين تحقيق . )14(مقطع عرضي رودخانه برداشت شدند
آزمايشات مورد نظر در آزمايشگاه معتمد محيط زيسـت  

ــز ــردآبي    مرك ــان س ــات ماهي ــور(تحقيق ــع در ) كش واق
جاده دوهـزار انجـام شـد كـه روش      18كيلومتر  -تنكابن

انجام آزمايش براي هـر پـارامتر برطبـق روش اسـتاندارد     
در اين آزمايشگاه انجـام گرفتكـه   ) 1998استاندارد متد (

گيري نيترات و فسفات بـا اسـتفاده از    بر اين اساس اندازه
، 7500اه فتومتر پالين تست مـدل  روش فتومتري و دستگ
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جامدات كل با روش وزن سنجي، كلي فرم مـدفوعي بـا   
 BOD5روش كلوني شمار، كدورت با روش نفلومتري، 

 PH ،DOگيـري   با روش انكوباتور انجام شد و براي اندازه
. متر و ترمومتر پرتابل استفاده شـد  DOمتر،  PHو دما از 

افزار آمـاري   سط نرمدر اين تحقيق نتايج آزمايشگاهي تو
اكسل تحليـل شـد و سـپس بـراي هـر ايسـتگاه شـاخص        

افـزار   هـا و نـرم   كيفيت آب با استفاده از جـداول، منحنـي  
WQI Calculator در ابتدا ارزش . محاسبه گرديده است

كيفي آب براي هر يك از پارامترها با توجـه بـه منحنـي    
مربوط تعيين شـد و سـپس نتيجـه آن در ضـرايب وزنـي      

توســط نــرم  NSFWQIا ضــرب شــده و در نهايــت هــ آن
افزار محاسبه گرديد و به وسيله جداول تفسـيري مربـوط   

تفسـير آلـودگي بـه روش     1جـدول شـماره   . تحليل شـد 
NSFWQI  البتـه بـراي محاسـبه ارزش    . را نشان مي دهـد

كيفي آب براي اكسيژن محلول، غلظت آن مد نظر نبوده 
يژن محلول اسـتفاده  منظور از درصد اشباع اكس بلكه بدين

افزار تبـديل اكسـيژن محلـول بـه درصـد       گرديد و از نرم
در روش . استفاده شـده اسـت   WQIاشباع آن و محاسبه 

NSFWQI       براي محاسـبه شـاخص نهـايي از رابطـه زيـر
شـاخص كيفيـت    NSFWQIشود كـه در آن   استفاده مي

ام بـــا توجـــه بـــه نمودارهـــا و  iارزش پـــارامتر  Qiآب، 
تـا   0آيـد و مقـدار آن از    بوطه به دست ميهاي مر منحني

تعـداد   nام و  iنسبت وزنـي پـارامتر    Wi. متغير است 100
   .)7(باشد پارامترهاي كيفي آب مي

 

 
  

  NSFWQIتفسير آلودگي به روش  : 1شماره  جدول
  

 شاخص كيفيت آب رنگ

 0-25 بسيار بد قرمز

 26-50 بد نارنجي

 51-70 متوسط زرد

 71-90 خوب سبز

 91-100 عالي آبي

 
 WQIگانـه   5چنـين در ايـن تحقيـق از شـاخص      هم

اسـتفاده شـده    NSFWQIبراي مقايسه نتايج بـا شـاخص   

. شــد ارائــه 2003سـيد در ســال  توســط روش ايــن. اسـت 
 شـامل كـدورت،   روش اين در سنجش مورد پارامترهاي

ــي فكــال ــرم، كل ــيژن ف ــول، اكس ــدايت و فســفات محل  ه
ش يك روش مكمل و موازي اين رو .باشد يم الكتريكي
رابطه به كـار رفتـه در ايـن    . باشد مي NSFWQIبا روش 

   :روش عبارت است از 
  

 
  

  :كه در اين رابطه 
WQI  :شاخص كيفي آب  

DO  : درصد اكسيژن اشباع  
)%(Turb :كدورت آب  
)NTU(Fcol :هاي مدفوعي فرم كلي) ليتر ميلي100عدد در(  

SC : آب  هدايت الكتريكي يا هدايت ويـژه)MS/cm  در
  )درجه 25دماي 

TP  : فسفات كل)Mg/l(  
  

باشـد كـه    مـي  3تـا   1شاخص بين  اين عددي مقدار
بهترين كيفيت را نشـان   3ترين كيفيت و عدد  كم 1عدد 
ــي ــه دســت آوردن داده  .)16(دهــد م هــاي الزم  پــس از ب

وارد  Arcmapهـا را بـه    ، دادهNSFWQIتوسط شاخص 
هـاي   ه آبراهـه و ايسـتگاه  گذاري نقشـ  هم كرده و از روي

   .آيد هاي نهايي به دست مي برداري، نقشه نمونه
  

  يافته ها
دردوره كم  NSFWQIشاخص  2 شمارهدر جدول 

آبي نشان داده شده است كه بر طبق آن در اين دوره هـر  
  .باشند سه پهنه داراي وضعيت كيفي خوب مي

  
  در دوره كم آبي NSFWQIشاخص   : 2شماره  جدول

  

  شاخص ايستگاه ها  مقدار شاخص  كيفيوضعيت 
 باال دست  83 خوب

 ميان دست  78 خوب 

 پايين دست  72 خوب



     
  يني و همكاراننجمه گلين شريف د     
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 وهشيپژ

ــماره  ــاخص  3در جــدول ش در دوره  NSFWQIش
پرآبي نشان داده شده كه بر طبـق آن در ايـن دوره پهنـه    

هـاي ميـان    باالدست داراي وضعيت كيفي خـوب و پهنـه  
  .باشند ميدست و پايين دست داراي وضعيت كيفي متوسط 

  
  آبي پردر دوره  NSFWQIشاخص   : 3شماره  جدول

  شاخص ايستگاه ها  مقدار شاخص  وضعيت كيفي
 باال دست  77 خوب

 ميان دست  70 متوسط 

 پايين دست  66 متوسط 

  
 دو هـر  در باالدسـت  هـاي  با توجه به نتـايج ايسـتگاه  

 دست پايين هاي ايستگاه و كيفيت ترين بيش داراي دوره
 هـر  آبـي  كم دوره در و باشند مي كيفيت ترين كم داراي
 در و باشـند  مي خوب كيفيت داراي مطالعه مورد پهنه سه

 محــدوده در آب كيفيــت باالدســت پهنــه در پرآبــي دوره
 محـدوده  در دسـت  پايين و دست ميان پهنه دو در و خوب
   .)1نمودار شماره (دارد  قرار متوسط

83 78 7277 70 66

0

50

100

باال دست ميان دست  پايين دست 

کم آبی  پر آبی 
  

در ايسـتگاه هـاي شـاخص در     NSFWQIشـاخص   : 1شماره  نمودار
  دوره هاي آبي رودخانه دوهزار

  
به طور كلـي شـرايط كيفـي رودخانـه در دوره كـم      
آبي بهتر از دوره پرآبي اسـتكه افـزايش بـار جمعيتـي در     
دوره پرآبي و هم چنين استفاده از كودهاي شـيميايي در  

   .تواند از داليل اصلي آن باشد اين دوره مي
در هر دو دوره و در همه  2با توجه به نمودار شماره 

تـرين كيفيـت و    هاي باالدست داراي بيش ها، ايستگاه ماه
باشند  ترين كيفيت مي هاي پايين دست داراي كم ايستگاه

و با توجه به نتايج به دست آمده وضـعيت كيفـي آب در   
و در  باشـد  هـا خـوب مـي    دوره كم آبي در همه ايسـتگاه 

ي كيفيت آب در هر سه مـاه در ايسـتگاه هـاي    دوره پرآب
هـاي ميـان دسـت     باالدستدر محدوده خوب ، در ايستگاه

در ماه فروردين وضعيت كيفي خوب و در دو ماه ديگـر  
هاي پايين دست در هر سه ماه  متوسط مي باشد و ايستگاه

   .داراي وضعيت متوسط هستند
  

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

مهر ٨١ ٧٨ ٧٣

آبان  ٨٣ ٧٧ ٧٢

آذر ٨٣ ٧٩ ٧٣

فروردين   ٧٩ ٧١ ٦٨

ارديبهشت ٧٥ ٦٩ ٦٥

خرداد ٧٧ ٦٩ ٦٥

باال دست ميان دست پايين دست

  

در ايستگاه هاي شـاخص   NSFWQIشاخص  : 2نمودارشماره 
  در ماه هاي دوره هاي آبي رودخانه دوهزار

  
شود  مشاهده مي 4طوري كه در جدول شماره  همان

ــاخص    ــل از ش ــايج حاص ــه  5نت ــه  WQIگان در رودخان
را  NSFWQIدوهزار، نتايج به دسـت آمـده از شـاخص    

نمايـد و نتـايج دو شـاخص در     در اين رودخانه تأييد مـي 
   .باشند ها موازي يكديگر مي تگاههمه ايس
  

و  NSFWQIمقايســه نتــايج حاصــل از شــاخص  : 4جــدول شــماره 
  در دوره هاي پژوهش WQIگانه  5شاخص 

  

 NSFWQI WQI 

 پرآبي كم آبي يآبپر كم آبي ايستگاه هاي شاخص

  باالدست
  ميان دست
  پايين دست

83 

78 

72 

77 

70 

66  

2.49 

2.29 

2.24  

2.26 

2.14 

2.06  

  

  بحث
  بـر   WQIزاده و همكـاران، مقـدار    قاضـي در مطالعه 
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پارامتر فيزيكي و  9روي رودخانه تمبي مسجد سليمان با 
. شـد سـنجش   1383تـا   1382هـاي   شيميايي در بين سـال 

نتيجه به اين صورت گـزارش شـد كـه شـاخص كيفيـت      
آب در باالدست رود در رده متوسـط و در پـائين دسـت    

   .)17(رار داشتآن در محدوده بسيار خطرناك ق
در تحقيقي كه بر  محمدتقي صمدي و همكاران

بندي كيفي رودخانه دره مراد بيك همـدان بـر    روي پهنه
گيـري از سـامانه اطالعـات     و بهـره  NSFاساس شـاخص  

نتيجه گرفتنـد كـه ميـانگين    ، انجام دادند GISجغرافيايي 
ــه   NSFWQI شــاخص در بهتــرين وضــعيت كــه مربــوط ب
باشد كه وضعيت متوسط را از  مي 78/62اول بود  ايستگاه

سـازد و   لحاظ شاخص كيفي مورد استفاده مشـخص مـي  
ميانگين مذكور در بدترين حالت كه مربوط بـه ايسـتگاه   

محاســبه گرديــد كــه  49/27معــادل ،باشــد مــي 6شــماره 
  .)18(باشد نشانگر بروز وضعيت كيفي بد مي

نصير احمدي و همكاران، آب رودخانه هراز را بر 
بدين منظور . بندي كردند پهنه NSFWQIشاخص  اساس

ايستگاه مختلفاز  7پارامترهاي كيفي آب رودخانه را در 
مورد ارزيابي و مطالعه  1389 تا شهريور ماه 13مهر ماه 

دهد كه آب اين  نتايج اين تحقيق نشان مي. قرار دادند
ايستگاه داراي كيفيت متوسط با شاخص  6رودخانه در 

در صورتي كه در ايستگاه . باشد مي 70تا  50محدوده 
 هاي دي، پايين دست، ميزان اين شاخص به جز در ماه

اي با  تقليل يافته و به عنوان منطقه 50خرداد و تير به زير 
  .)19(شود شناخته مي) آلوده(كيفيت آب ضعيف 

ــاران   ــدپي و همك ــني بن ــود   محس ــه خ در مطالع
هاي  قسمتايستگاه منتخب كه در  8هاي آبي را از  نمونه

كليدي رودخانـه هـراز و در نقـاط مختلـف واقـع شـده،       
آوري كردند و پارامترهاي مختلـف كيفيـت آب را    جمع

هاي زمسـتان و بهـار آنـاليز نمودنـد و آثـار       در طي فصل
هاي صـنعتي، شـهري، مـزارع پـرورش مـاهي و       فاضالب

 هرزآب كشاورزي را بر كيفيت آب رودخانه هراز بررسـي 
 اين رودخانه كدورت زيـادي را در نقـاط  نتايج در . كردند

 و كلـي  BODميان دست و پايين دست نشان داد و غلظت 

 BasantaK .)20(تر بـود  فرم مدفوعي در فصل خشك بيش
ــت آب   ــاخص كيفيـ ــاران، شـ را در  NSFWQIو همكـ

هاي ماهانادي و آتارابانكي و كانـال تالدانـدا در    رودخانه
بــدين . دادنــد منطقــه پاراديــپ هنــد مــورد ارزيــابي قــرار

منظور در سه فصل مختلف تابستان، پاييز و زمستان و بـر  
و كلي فرم  BOD5، اكسيژن محلول، PHپارامتر  4روي 

ــد  نتيجــه نشــان داد كــه . مــدفوعي مطالعــه را انجــام دادن
 هاي انساني نقش بسيار روشـني  هاي صنعتي و فعاليت پساب

در جــدول  .)21(كننــد در آلــودگي ايــن منــاطق ايفــا مــي
مقايسه اي بـين شـاخص كيفيـت آب رودخانـه      5شماره 

  .دوهزار با تعدادي از رودخانه هاي دنيا انجام شده است
  

مقايسه شـاخص كيفيـت آب رودخانـه دوهـزار بـا      :  5شماره  جدول
  تعدادي از رودخانه هاي مختلف دنيا

  

  رودخانه WQI  منبع
  مطاله حاضر
  )1388(صمدي و همكاران

  )1391(نصيراحمدي و همكاران
  )2006(ميشرا باسانتا و همكاران
  )2006(ميشرا باسانتا و همكاران
  )2006(ميشرا باسانتا و همكاران

3/74  
51/38 

10/55 

2/72 

5/53 

77  

  دوهزار
  دره مراد بيك

  هراز
  ماهانادي
  آتارابانكي
  كانال تالداندا

  
، هر سه پهنه مورد مطالعه 2با توجه به تصوير شماره 

باشند و  وضعيت كيفي خوب مي در دوره كم آبي داراي
قـرار دارنـد كـه بـر اسـاس تفسـير        90تـا   71محدوده  در

، وضعيت كيفـي خـوب بـا    NSFWQIآلودگي به روش 
  .رنگ سبز نشان داده شده است
، پهنـه باالدسـت در دوره   3با توجه به تصوير شماره 

ــي    ــوب م ــي خ ــعيت كيف ــي داراي وض ــد و در  پرآب باش
بر اساس تفسـير آلـودگي   قرار داردكه  90تا  71 محدوده
، اين پهنـه بـا رنـگ سـبز نشـان داده      NSFWQIبه روش 

هاي ميان دست و پايين دست در اين دوره  اند و پهنه شده
قـرار دارنـد كـه بـر اسـاس       70تا  51محدوده متوسط  در

ها بـا رنـگ    اين پهنه NSFWQIتفسير آلودگي به روش 
ــا توجــه بــه نتــايج حاصــل  . انــد زرد نشــان داده شــده از ب

هـاي آبـي رودخانـه     در دوره NSFWQIشاخص كيفـي  
دوهــزار شــرايط كيفــي رودخانــه در هـــر دو دوره در     
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يعنـي در هـر دو دوره   . باشـد  مسيرهاي باالدست بهتر مـي 
هاي پايين دسـت   هاي باالدست بهترين و ايستگاه ايستگاه

  .اند بدترين وضعيت را داشته

دخانه دوهزار بر اساس پهنه بندي كيفي آب رو نقشه : 2تصوير شماره 
  GISدر دوره كم آبي با سامانه  NSFWQIشاخص 

  

نقشـه پهنـه بنـدي كيفـي آب رودخانـه دوهـزار بـر        :  3تصوير شماره 
  GIS در دوره پرآبي با سامانه NSFWQIاساس شاخص 

به طور كلي و بـا توجـه بـه نتـايج تحقيـق، وضـعيت       
 NSFWQIكيفي آب رودخانه دوهزار بر اساس شـاخص  

بـا وجـود   . باشـد  وره كم آبي بهتر از دوره پرآبي ميدر د
در  TDSو  BOD5 ،PHتر بودن ميـزان پارامترهـاي    بيش

ــزان    ــزايش مي ــي اف ــي ول ــه پرآب ــي نســبت ب دوره كــم آب
فرم مدفوعي  پارامترهاي نيترات، فسفات، كدورت، كلي

و دماي آب در دوره پرآبي نسبت بـه كـم آبـي موجـب     
 .ن دوره شـده اسـت  كاهش كيفيـت آب رودخانـه در ايـ   

چنين ميزان همه پارامترها در طول مسـير رودخانـه بـه     هم
، از باالدست به سمت پايين DOو  PHغير از پارامترهاي 

ــدا كــرده اســت كــه حــاكي از ورود    ــزايش پي دســت اف
 هاي استخرهاي پرورش هاي گوناگون مانند پساب آالينده

هاي تخليه شده توسـط مراكـز تفريحـي،     ماهي، فاضالب
 چنين واردشدن كودهاي هاي سنتي و هم ها، كافه ستورانر

كه ميزان اغلـب   جايي  از آن .باشد شيميايي به رودخانه مي
يابـد   هاي پـايين دسـت افـزايش مـي     پارامترها در ايستگاه

توان از ظرفيت خودپـااليي رودخانـه مطمـئن بـود و      نمي
تري در ايـن زمينـه احسـاس     درواقع نياز به مطالعات بيش

چنين اين پژوهش بر اساس نتـايج حاصـل از    هم .ودش مي
تأثيرگذاري باالي پساب استخرهاي  NSFWQIشاخص 

 هـاي  پرورش ماهي برتغييركيفيت آب اين رودخانه در بازه
ــاي    ــزان پارامتره ــر در مي ــق ايجــاد تغيي ــف، از طري مختل

بـه طـور    .سازد فيزيكي، شيميايي و ميكروبي را معلوم مي
هاي كيفيت آب آشاميدني به غيـر  كلي بر طبق استاندارد

هـاي   از پارامتر كدورت كـه در دوره پرآبـي در ايسـتگاه   
هـاي ميـان    سوم، چهارم، پنجم و ششم يعنـي در ايسـتگاه  

ــايين دســت در حــد مجــاز نمــي  باشــد، ســاير  دســت و پ
در ايـن   NSFWQIپارامترهاي مورد سنجش در شاخص 

در  و) كـم آبـي و پرآبـي   (تحقيق در هر دو دوره مطالعه 
 .برداري در حد مجاز قـرار دارنـد   ههاي نمون همه ايستگاه

چنين در اين مطالعـه بـراي اطمينـان از صـحت نتـايج       هم
 نيـز مقايسـه   WQIگانـه   5متغيرها با روش شاخص  حاصله،

، نتايج به دست WQIگانه  5شدو معلوم شد كه شاخص 
را در رودخانه دوهزار تأييد  NSFWQIآمده از شاخص 
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هـا مـوازي    سـتگاه نتايج دو شاخص در همـه اي  نمايد و مي
  .باشند يكديگر مي

ــه  ــايج ب ــه نت ــا توجــه ب آمــده از ايــن مطالعــه  دســت ب
   :پيشنهاداتي در ذيل داده شده است

با توجه به اين كه مطالعات و تحقيقاتي بـه منظـور    -
بررسي كيفيت آب رودخانه دوهزار از نظر درجـه بنـدي   

 از روش شاخص مؤسسـه كيفيت آب انجام نشده، استفاده 
به عنوان روشـي سـاده بـراي     (NSFWQI) ملي بهداشت

شناخت از كيفيت آب اين رودخانه مناسب بوده و بـراي  
ريزي حفاظت كيفي آب  مديران و مسئوالن جهت برنامه

  .آن قابل استفاده است
كه در روستاهاي حواشي اين رودخانه  جايي از آن -

 شود ستفاده نمياز آب اين رودخانه جهت مصرف شرب ا
و اهالي روستاها از آب چشمه واغلب بدون تصفيه بـراي  

كنند، براي حفظ سـالمتي سـاكنان    اين منظور استفاده مي
هاي زيرزميني  چنين به منظور حفظ منابع آب روستا و هم

تر و ايجاد تصـفيه خانـه آب، از    توان با مطالعات دقيق مي
  .ودآب اين رودخانه جهت مصرف شرب استفاده نم

نظارت بر انتخاب منـاطق مناسـب جهـت احـداث      -
هـاي تصـفيه    استخرهاي پرورش ماهي و طراحـي سيسـتم  

پساب اين استخرها جهـت كـاهش بـار آلـودگي پسـاب      
توانـد از اقـدامات مـؤثر در ايـن      ورودي به رودخانـه مـي  

  .زمينه باشد
هـزار   با توجه به نوسانات اندك آب رودخانـه دو  -

تواند محـل   تلف، اين رودخانه ميهاي زماني مخ در دوره
طبـق بـا مالحظـات    هـاي توريسـتي من   مناسبي براي طـرح 
  .زيست محيطي باشد

بــرداري منتخــب بــر  هــاي نمونــه از ميــان ايســتگاه -
 جهت احداث 6و 4هاي شماره رودخانه دوهزار، ايستگاه

  .شوند ها پيشنهاد مي هاي ثابت براي سنجش آالينده ايستگاه
تـوان مطالعـاتي در خصـوص     ميدر اين رودخانه  -

چنـين در   هـم  .هاي رسوبات بسـتر آن انجـام داد   آلودگي
تـوان مطالعـاتي در زمينـه ظرفيـت بـرد       اين رودخانـه مـي  

رودخانه و توان خودپااليي آن در برابر آالينده ها توسط 
 ،QUAL2K ،WEAP( ها و نـرم افزارهـاي موجـود    مدل

WASP (انجام داد.   
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