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Abstract
Background and purpose: Quality of surface waters is important for different uses and
identification of contaminated sites and pollutants leads to appropriate use of water. So, the aim of this
study was to evaluate the quality of water Babolrood.
Materials and methods: In this cross-sectional study, sampling was conducted in ten stations
during summer 2013. Data was analyzed using National Sanitation Foundation Water Quality Index
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(NSFWQI) and SPSS, and then the river’s path was zoned by Geographic Information System (GIS).
Results: Based on NSFWQI, the best status was found in second station (79, good) and the worst
was observed in station 10 (52, moderate).
Conclusion: Based on NSFWQI, the quality of river was good in upstream and moderate in
downstream, indicating human as the main responsible for low quality of water.
Keywords: Babolrood river, NSFWQI, zoning, GIS, water quality

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(134): 357-362 (Persian).

357

گزارش کوتاه

مجـــلـــــه دانـشــــگاه عـــلــــوم پـــزشـــكـــــي مـــازنـــــدران
دوره بيست و پنجم شماره  431اسفند سال )353-363( 4311

پهنهبندی کیفی آب رودخانه بابلرود بر مبنای شاخص
کیفی  NSFWQIو نرم افزار GIS
1

مهدی فرزادکیا
سیمین ناصری
1
روشنک رضاییکالنتری
4
حسینعلیاصغرنیا
5
محمودرضا گوهری
6
علیاسرافیلی
7
یوسف دادبانشهامت
8
نعمتالهقنبری
3،2

چكیده
سابقه و هدف :تعیین کیفیتآبهایسطحی جهت مصارف مختلف مهم بوده و شنااتت قانا آلنوده و آینان ههای
ماطاه باعث استفاده بهیاه آب در مصارف مختلف میگردد ،باابرانن بنا توجنه بنه اه ینت موضنو ،،هن ف اا اننن هن وه
ارانابی کیفی آب رودتاقه بابلرود می باش .
مواد و روشها :در انن مطالعه ماطعی ،ق وقهبرداری اا ده انستگاه در تابستان  2931اقجام گرفتهاست .دادههای حاصله
با استفاده اا شاتص  NSFWQIو قرم افزار  SPSSتجزنه و تحلیل گردن ه و سپس مسنیر رودتاقنه بنا اسنتفاده اا قنرمافنزار
 GISههاهبا ی گردن .
یافتهها :بر اساس شاتص  ،NSFWQIبهترنن وضعیت مربو به انستگاه دوم ( ،93توب) و ب ترنن وضعیت مربو به
انستگاه دهم ( ،21متوسط) بوده است.
استنتاج :بر اساس شاتص  ،NSFWQIکیفیتآب رودتاقه در بایدست توب و میان دسنت و هنانین دسنت متوسنط
بوده و عامل اقساقی مهمترنن عامل آلودگی رودتاقه و کاه کیفیت آن بوده است.
واژه های کلیدی :رودتاقه بابلرود ،شاتص  ،NSFWQIکیفیتآب

مقدمه

مولف مسئول :حسینعلی اصغرنیا -بابل :داقشگاه علوم هزشکی بابل ،گروه مها سی به اشت محیط
 .2استاد ،گروه مها سی به اشت محیط ،داقشک ه به اشت ،داقشگاه علوم هزشکی انران ،تهران ،انران
 .1استاد ،گروه مها سی به اشت محیط ،داقشک ه به اشت ،داقشگاه علوم هزشکی تهران ،تهران ،انران
 .9مرکز تحایااتکیفیتآب ،ه وهشک ه محیطانست ،داقشگاه علوم هزشکی تهران ،تهران ،انران
 .4استادنار ،گروه مها سی به اشت محیط ،داقشک ه هیراهزشکی ،داقشگاه علوم هزشکی بابل ،بابل ،انران
 .2داقشیار ،گروه آمار انستی ،داقشک ه م نرنت و اطال،رساقی هزشکی ،داقشگاه علوم هزشکی انران ،تهران ،انران
 .6استادنار ،گروه مها سی به اشت محیط ،داقشک ه به اشت ،داقشگاه علوم هزشکی انران ،تهران ،انران
 .9استادنار ،گروه مها سی به اشت محیط ،داقشک ه به اشت داقشگاه علوم هزشکی گلستان ،گرگان ،انران
 .8کارشااس ارش مها سی محیطانست ،ساامان حفاظت محیط انست استان مااق ران ،ساری ،انران
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رودتاقهها اا ق نم مورد توجه جوامع بشری بوده و
با گذشت امان و در قتیجه افزان استفاده اا ماابع آبی،
شرانط کیفی رودتاقهها تغییر نافنت( .)2هنان آبهنای
سطحی ضروری میباش تا آبی با کیفیت در دسترس قرار

گیرد( .)1ع م توجه به کیفیت شی یانی آب میتواقن باعنث
آسیبهای به اشتی و اقتصادی فراواقی گردد( .)9هنان
کیفیت آب رودتاقهها در کشور ما به طور اصولی دقبال
قش ه و تاها اطالعات ماطعی بنرای تعن ادی اا رودهنای

گزارش کوتاه

مهدی فرزادکیا و همکاران

کشور وجنود دارد( .)4اا مینان شناتصهنانی کنه بنرای

ش اره  )1و در تابستان  2931ق وقه برداری گردن  .دمنا،

ی کیفیت آب به کار منیرود ،شناتص NSFWQI

 ،pHاکسنننی ن محلنننول و کننن ورت در محنننل و سنننانر

(،)National Sanitation Foundation Water Quality Index

هارامترها در آامانشگاه حفاظت محیط انست مااقن ران

به دلیل دقت بای ،سادگی و وسنعت کناربرد ،بنه عانوان

آقننالیز گردن ن  .دمننا بننا اسننتفاده اا ترمومتر،ک ن ورت بننا

شاتص برتر اقتخاب ش ( .)2در گذشته تحایاات انادی

ن محلنول بنا DO

ههاهبا

روی ههاهبا ی کیفی آب رودتاقهها اقجام ش .
قاضیااده و ه کاران بر اسناس شناتص ،NSFWQI

ک ورت ساج شرکت  ،HANAاکسی
متر  sension6شنرکت  HACHو

 pHبنا اسنتفاده اا pH

متر م ل  sension1شنرکت  HACHاقن ااهگینری شن

.

کیفیت آب رودتاقه ت بی را در بایدست متوسنط و در

قیترات بنا روش ( 4500-NO3صنفحه  ،)4-212فسنفات بنا

هانیندست بسیار ب گزارش کردق ( .)6میراانی و ه کناران

روش ( 4500-Pصفحه  )4-246و  BODبا روش 5210-

در بررسی کیفینت آب رودهنای مااقن ران درنافتا کنه

( Oصفحه  )2-1کتاب روشهای اسنتاق ارد آامانشنات

رودهای غرب اا کیفیت متوسط تا ب و شرق اا کیفینت

آب و فاضننالب ( )1222اق ن ااهگیری ش ن  .کلیفرمهننای

بسیار توب تا متوسط برتوردار بودهاقن ( .)9بانابرانن بنا

من فوعی بننا روش صنافیهای غشننانی محاسننبه گردن ن .

توجننه بننه انننن کننه آب رودتاقننه بننابلرود ،اسننتفادههننای

درهانان دادههنا بنا اسنتفاده اا قرمافنزار  SPSSو آامنون

کشاورای ،صاعتی ،مناهیگیری و ...دارد ،هن ف اا اننن

 Anovaمورد تجزنه و تحلیل قرار گرفت و با اسنتفاده اا

تحایننا ارانننابی کیفننی آب رودتاقننه و شااسننانی ماننابع

قرمافزار  Arc map 3.3رودتاقه ههاهبا ی گردن .

آلودهکاا ه آن میباش .
جدول شمدره ش :1طبانه بان ی کیفیننت رودتاقنه بنابلرود بنر اسنناس

مواد و روش ها

شاتص NSFWQI
شاتص محاسبه ش ه

کالس

کیفیت/رقگ

32 – 222

A

عالی (آبی)

92 – 32

B

توب (سبز)

22 – 92

C

متوسط (ارد)

16 – 22

D

ب (قارقجی)

2 – 12

E

بسیار ب (قرمز)

قو ،مطالعه توصیفی -تحلیلنی ماطعنی بنوده و آب
رودتاقه در تابستان  2931با شاتص  NSFWQIبررسی
گردن  .انن شاتص بر اساس  3هارامتر  ،BOD5اکسنی ن
محلننول ،کلیفننرم منن فوعی ،قیتننرات ،pH ،دمننا،TDS ،
فسفاتکل و ک ورت میباش ( .)8شاتص  NSFWQIبا

جول شمره ش :2مشخصات انستگاه های ق وقه برداری در رودتاقه بابلرود

استفاده اا رابطه  NSFWQI =∑ Wi Iiمحاسبه میشود،
ضرنب واقی شناتص  iام منیباشن  .جن ول شن اره ،2
طباهبا ی کیفیت آب را براساس شاتص  NSFWQIقشان
داده اسننت( .)3رودتاقننه بننابلرود 222/9 ،کیلننومتر طننول
دارد ،ح اکثر ارتفا 9282 ،متر ،ح اقل ارتفا -22 ،متر،
شیب متوسط رودتاقه  2/94درص و وسعت حواه آبرننز
آن  2946/41کیلومتر مربع و دبیمتوسنط دسنایقه آن اا
 9/44تا  26/69مترمکعب در ثاقیه متغیر است(.)22

2

روستای گال کال

39S0659354

قام انستگاه

ش ارهانستگاه
1

هانین دست س البرا

39S0661809

UTM4011872

9

هل درااکال

39S0655754

UTM4024542

4

روستای طلوت

39S0651689

UTM4035592

2

هانیندست روستای گاجافروا

39S0650155

UTM4042267

6

هل مح حسنتان

39S0649030

UTM4043381

9

کشتارگاه بابل

39S0648983

UTM4045716

8

امیرکال

39S0648685

UTM4051089

3

هل فلزی کلهبست

39S0646028

UTM4056623

22

هل فلزی بابلسر

39S0646750

UTM4062792

یافته ها و بحث

جهننت بررسننی کیفیننت آب رودتاقننه بننابلرود22 ،

میاقگین قتانج هارامترهنای منورد مطالعنه در جن ول

انسننتگاه در 92کیلننومتر طننول رودتاقننه تعیننین (ج ن ول

ش اره  9آم ه است .ق ودار ش اره  ،2تغیینرات شناتص
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در انن رابطه Ii ،معنرف اننر شناتص  iام و  Wiمعنرف

طول جغرافیانی

عرض جغرافیانی
UTM4008623

پهنهبندی کيفي آب رودخانه بابلرود

 NSFWQIرا قشان میده به طوری که کیفیت رودتاقه

غلظت اکسی ن محلول مربو به انستگاه اول و میزان آن

در بایدست توب و در میاندسنت و هانیندسنت متوسنط

اا بایدست تا هانیندسنت بنه دلینل ورود آلنودگیهنای

میباش .

مسیر ،روق کاهشی داشت ( )p≤2/222که با قتانج صن ی
و ه کنناران بننر روی رودتاقننه دره مرادبیننو ه ن ان و
محسایبا هی و ه کاران بر روی رودتاقه گل گل انالم
و میراانی و ه کاران بنر روی رودتاقنههنای مااقن ران
مشابه میباش (.)29 -22

ش

نرودا شمره ش :1روق تغییرات شاتص  NSFWQIدر بابلرود

قاشههای ههاهبا ی کیفی رودتاقه در تصونر شن اره 2
آم ه است .براساس قتانج ،رودتاقنه بنابلرود در معنرض
آلودگیهای مسیر تود قرار گرفته که میتوان اننگوقنه
تحلیل کرد .بی ترنن ما ار نون فسفات در انستگاه  4و
کمترنن ما ار آن در انستگاه  1بود ( .)p=2/241افنزان
نون فسفات اا بایدست به هانیندست ،به دلینل اسنتفاده

ش

تصویرشمره ش :1ههاهبا

یکیفی بابلرود با شاتص NSFWQI

اا کودهای شی یانی و تخلیه فاضالب به داتل رودتاقنه
توی و ماابع آب شهر کهگلونه ،دفع فاضالب شهری و

( )8/9 mg/Lو کمترنن آن مربو بنه انسنتگاه )2 mg/L( 1

استفاده غیراصنولی اا کودهنای شنی یانی را ع ن هترنن

بود (، )p≤2/222که دلیل افنزان

آن در هنانین دسنت،

ماابع افزان دها ه نون قیترات در آب ذکر ق ودقن (.)21،22

مواد آلی موجود در فاضالبهای ورودی منیباشن کنه

در ت امی قاا ق وقه برداری اا رودتاقه pH ،آب تاثی

با قتنانج مطالعنه رح ناقی بنر روی سنی یاه رود مطابانت

و ک ی قلیانی و بین  9/26تا  9/39بودهاست .بنی تنرنن

داشت( .)26مینزان کلیفنرم م فوعنی اا بایدست به هانین

جول شمره ش :3میاقگین هارامترهای مورد مطالعه بابلرود
هارامترهای مورد مطالعه
اکسی ن محلول (درص اشبا)،

انستگاه های موردمطالعه
انستگاه 2

انستگاه 1

انستگاه 9

انستگاه 4

انستگاه 2

انستگاه 6

انستگاه 9

انستگاه 8

انستگاه 3

انستگاه 22

32

99

84

83

88

83

82

96

96

63

(mg/L) BOD5

2/8

2/9

2/4

2/96

1/366

9/86

4/8

6/8

8/99

8/9

کل جام ات (mg/L) TS

922

126/99

144/66

911/66

924/99

896/99

922

884/99

628/99

846/99

ک ورت () NTU

21/629

9/9

11/49

92/46

642/66

692/66

489/99

262/99

21/83

61/66

دما ()C

11/99

26/2

12/6

14/26

16/2

16/29

19/9

19

18/29

18/29

PH

9/39

9/69

9/99

9/319

9/929

9/81

9/94

9/26

9/63

9/64

قیترات )(mg/L

1/696

2/329

2/969

2/281

2/3

2/219

2/119

1/294

1/618

1/6

فسفات )(mg/L

2/286

2/219

2/966

2/299

2/426

2/94

2/419

2/96

2/146

2/9

کلیفرم م فوعی()MPN

212/66

29/66

92/66

222

2166/66

2992

2326/66

1222

9822

4289
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میباش  .ااولی و ه کاران در بررسی کیفیت آب شنهر

بننی تننرنن مینناقگین  BOD5مربننو بهانسننتگاه 22

گزارش کوتاه

مهدی فرزادکیا و همکاران

آب رودتاقه بابلرود در بایدست توب و در میاندست

) کننه حنناکی اا عبننورp≤2/222( نافتننه

و هانیندست متوسط بوده و عامل اقساقی مهمترنن عامل

رودتاقه اا مراکز ج عیتی و ورود فاضالب به رودتاقنه

.کیفیت آن بوده است

آلودگی رودتاقه و کاه

سپاسگزاری

و ه کنناران بننر روی

دسننت افننزان

مننیباش ن کننه بننا قتننانج قننوربخ

.)29( هنراا و بنابلرود مشنابه بنود،رودتاقههای سنیاهرود

 اا بایدست به میناندسنت وNSFWQIمیاقگین شاتص

-29481 انن مااله حاصنل طنر تحایاناتی شن اره

 روق کاهشی داشته وکیفینتآب رودتاقنه،هانین دست

 داقشننگاه علننوم هزشننکی انننران بننوده کننه اا32-29-19

در بایدست تنوب و میاندسنت و هانیندسنت متوسنط

معاوقت محترم تحایاات و فااوری داقشگاه و هنم نانین

) کننه بننا قتننانج تحایاننات شننرنفدنای وp≤2/222( بننود

هرسال محترم آامانشگاه ساامان حفاظت محیط انسنت

ه کاران بر روی رودتاقه دوهزار تاکابن و قصیر اح ی و

مااق ران و واح مطالعات آب ماطاهای مااق ران تشکر

 بنر.)28( ه کاران بر روی رودتاقه هراا مشنابه منیباشن

.و ق رداقی میگردد
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