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ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی
Liou

آگاهی از کیفیت منابع آب در حفظ ،برنامهریزی و مدیریت این منابع بسیار حائز اهمیت است .رودخانه

محسن محمدی

*2

گاز رودبار با طول تقریبی  69/23کیلومتر یکی از رودخانههای ورودی به تاالب بینالمللی انزلی هست.

محمدرضا خالدیان

این مطالعه باهدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاز رودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو

اعظم السادات میر روشندل

شاخص آلودگی  Liouانجامشده است .در این مطالعه پارامترهای اکسیژن محلول ،اکسیژن بیوشیمیایی،
خاصیت اسیدی ،نیترات ،کل مواد جامد ،دما ،فسفات کل ،کلی فرم مدفوعی ،کدورت ،مواد جامد معلق و
نیتروژن آمونیاکی طبق روش استاندارد متد اندازهگیری و مورد آزمایش قرار گرفت .نمونهبرداری طی 97
ماه (شهریورماه سال  9313تا مردادماه سال  )9311و از پنج ایستگاه منتخب صورت گرفت .طبق نتایج
حاصل از این مطالعه میزان میانگین ماهیانه شاخص  NSFWQIدر محدوده  56/1-66و میزان
میانگین ماهیانه شاخص  Liouدر محدوده  9/9-3/85قرار میگیرد .بر اساس این شاخصها ایستگاه

3
4

 .9دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیطزیست،
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعهسرا،
ایران.
 .7استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه گیالن ،صومعهسرا ،ایران.

شماره یک دارای بهترین کیفیت ( )NSFWQI =61/6 ،Liou =9/1و ایستگاه شماره چهار دارای بد-

 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی،

ترین کیفیت ( )NSFWQI =11/75 ،Liou =3/23هست .بر اساس شاخص  NSFWQIآب

دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

رودخانه گاز رودبار در رده کیفی متوسط ( )56-26و بر اساس شاخص  Liouدر رده کیفی اندکی آلوده

 .1دانشجوی دکترای شیمی تجزیه ،دانشکده علوم پایه،

( )7-3قرار میگیرد .طبق نتایج بهدستآمده تخلیه زباله و فاضالبهای خانگی ،روستایی و شهری ،زهاب-

دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.

های کشاورزی ،فضوالت حیوانی و دبی پایین رودخانه از علل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه در
ایستگاههای موردمطالعه هست.

*مسئول مکاتبات:
mohammadi2g@yahoo.com

واژگان کلیدی :تاالب انزلی ،رودخانه گاز رودبار ،کیفیت آب.
کد مقاله9315696336 :
تاریخ دریافت9311/61/79 :
تاریخ پذیرش9311/97/99 :

مقدمه
یکی از روشهای پرکاربرد و ساده جهت سنجش کیفیت آبهای سطحی ،استفاده از شاخصهای کیفی آب هست .در این روش ،حجم زیاد
اطالعات حاصل از پویشهای کیفی آب بهصورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میشود که این عدد در یک مقیاس درجهبندیشده ،دارای
مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شدهای است (جعفری سلیم و همکاران .)9388 ،با توجه به اهمیت آب و مسائل مربوط به آن ،تعداد زیادی از
شاخصهای زیستمحیطی طی سالهای گذشته توسط سازمانها و مؤسسات مختلف ،اعم از دولتی و غیردولتی ،پیشنهادشده است .بهطوریکه
در دهه آخر قرن بیستم ،عالقهمندی زیادی درزمینهی ایجاد و یا بهبود شاخصهای کنترل کیفی آب بر اساس شرایط موجود ایجادشده است
(شمسایی و همکاران .)9381 ،دو فرم اصلی برای شاخصها وجود دارد ،شاخصهایی که با افزایش آلودگی ،عدد شاخص آنها افزایش مییابد،
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چکیده

سمانه امین پور شیانی
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ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی  / Liouامین پور شیانی و همکاران

بانام شاخص آلودگی (مثل  )BCWQI ،Liouو شاخصهایی که با افزایش آلودگی ،عدد شاخص آنها کاهش مییابد ،بانام شاخص کیفی
شناخته میشوند (مثل ( )CWQI ،OWQI ،NSFWQIشیخ ستانی .)Oram, 2011 ;9386 ،شاخص کیفی  NSFWQIمخفف
National Sanitation Foundation Water Qualityنمایه و به معنای شاخص کیفیت آب مؤسسه بهداشت ملی هست .در سال 9126
براون و همکاران با حمایت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا این شاخص کیفی کاهشی را بر اساس نظرسنجی از تعداد زیادی افراد متخصص با
برای محاسبه شاخص اصلی انتخاب نمودند .پارامترهای موردبحث در این شاخص عبارتاند از :تغییرات دما ،اکسیژن محلول ،اکسیژن بیو-
شیمیایی ،فسفات کل ،خاصیت اسیدی ،نیترات ،کل مواد جامد ،فینال کلی فرم و کدورت (ابراهیم پور و محمد زاده .)9317 ،شاخص آلودگی
 Liouیا شاخص آلودگی رودخانه )River pollution )RPIنمایه در سال  7663توسط  Liouو همکاران در تایوان توسعه یافت .این
شاخص برای تعیین سالمت رودخانه هست و در آن به پارامترهای انتخابشده امتیاز استانداری بر اساس منحنیهای دستهبندی از پیش
تعیینشده ،داده میشود .شاخص آلودگی رودخانه ( )RPIشامل چهار پارامتر اکسیژن محلول ،اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،مواد جامد معلق و
نیتروژن آمونیاکی هست (.)Liou et al., 2003
در اواسط قرن بیستم کیفیت آب توسط  Hortonدر سال  9165طبقهبندی شد .پسازآن مطالعات گستردهای در سراسر جهان با استفاده از
شاخصهای کیفی آب صورت گرفت که از آن جمله میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد Rosli .و همکاران ( )7697کیفیت آب رودخانه سبک
واقع در مالزی را با استفاده از شاخص  WQIموردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رودخانه سطح پایینی از اکسیژن
محلول و سطح باالیی از اکسیژن موردنیاز شیمیایی و سرب داشت و کیفیت آب این رودخانه ازنظر شاخص  WQIدر محدوده اندکی آلوده
(کالس  )IVقرار گرفت Vaheedunnisha .و  )7693( Shuklaدر تحقیقی کیفیت آب تاالب روب سیگار هند را با استفاده از شاخص
 NSFWQIبهصورت ماهیانه طی یکساله (اوت  7699تا جوالی  )7697بررسی نمودند .طبق نتایج حاصل از این مطالعه کیفیت آب تاالب
روب سیگار در کل دوره مطالعه در محدوده کیفی متوسط قرار میگیرد .بیشترین میزان شاخص  )66/25( NSFWQIدر ماه نوامبر و کمترین
میزان این شاخص ( )55/75در ماه جوالی مشاهده گردید Effendi .و  )7695( Wardiatnoوضعیت کیفی آب رودخانه چیمبیالوینگ واقع در
استان بن تن (اندونزی) را با استفاده از شاخص  NSFWQIو شاخص آلودگی ( )PIبررسی نمودند .نمونهبرداری از سه ایستگاه و در سه نوبت
مطابق با فصل بارانی صورت گرفت .طبق نتایج حاصل از این مطالعه میزان شاخص  NSFWQIدر محدوده  82-88و میزان شاخص آلودگی
در محدوده  6/56-6/28قرار میگیرد .بر اساس این شاخصها کیفیت آب رودخانه چیمبیالوینگ در محدوده خوب قرار میگیرد .در داخل کشور
نیز محققان بسیاری از شاخصهای کیفی مختلف برای بررسی وضعیت کیفی رودخانهها استفاده کردهاند که از آن جمله میتوان به مطالعات زیر
اشاره کرد .مفتاح هلقی ( )9316با تعیین شش ایستگاه کیفیت آب رودخانه اترک را با استفاده از شاخصهای  CWQI ،NSFWQIو شاخص
مدیریتی  Saidموردمطالعه و بررسی قراردادند .بررسی نتایج سه شاخص کیفی نشان داد که شاخص  NSFWQIبه نسبت مناسب و شاخص
Saidبهطور عمده با تغییر جزئی سیاستهای مدیریتی اثربخش بود ،بنابراین نتایج این دو روش در این منطقه یکسان به نظر رسید ولی نتایج
شاخص  CWQIکه شرایط را مناسب تا ضعیف نشان داد ،کمی محافظهکارانهتر از دو روش دیگر بود .ابراهیم پور و محمد زاده ( )9317با
استفاده از شاخصهای  OWQI ،NSFWQIو  CWQIکیفیت آب دریاچه تاالبی زریوار را بررسی نمودند .طبق نتایج این مطالعه دریاچه
زریوار ازنظر شاخص  NSFWQIدر محدوده کیفی متوسط و ازنظر شاخص  OWQIدر محدوده بسیار بد قرار داشت .این در حالی است که
آب دریاچه ازنظر شاخص  CWQIبهطورکلی ازنظر کیفی در رده بد ،برای آشامیدن خوب ،برای آبزیان بد و ازنظر آبیاری ،تفریح و استفاده
احشام در رده عالی قرار گرفت .ایشان استفاده از شاخصهای  CWQIو  NSFWQIرا برای شناخت کیفیت منابع آبی کشور بهخصوص
دریاچهها و رودخانهها مناسب و راهگشا دانستند .مطالعه ظهرابی و همکاران در سال  9313روی پهنهبندی کیفی رودخانه جراحی واقع در استان
خوزستان ،با استفاده از شاخص  NSFWQIو نرمافزار  GISنشان داد که میانگین شاخص  NSFWQIدر رودخانه جراحی  11/5هست که
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تخصصهای گوناگون در این زمینه ارائه نمودند .آنها در ابتدا حدود  35پارامتر آلودگی مطرح و سپس بر اساس نظر افراد متخصص نه پارامتر را
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این مقدار بیانگر کیفیت بد رودخانه در تمامی ایستگاهها هست .تاالب بینالمللی انزلی از نوع تاالبهای ساحلی ( )Coastal Wetlandبوده که
در سال  9351در فهرست تاالبهای بینالمللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است .حوزه آبریز تاالب انزلی دارای مساحتی در حدود 321
هزار هکتار هست .این تاالب جزء تاالبهای طبیعی و آب شیرین کشور بوده و دارای  99رود اصلی و  36رود فرعی است که پس از آبیاری
( )Montreuxقرارگرفته و به این معناست که تاالب در حال خشک شدن است .تاالبهایی که دچار تغییرات اکولوژیکی شدهاند در این
فهرست قرار میگیرند .علت این امر ورود بیشازحد آالیندههای آبی و خاکی اعم از زباله و فاضالبهای خانگی ،شهری ،صنعتی و کشاورزی
است که از طریق رودخانههای منتهی به این تاالب ،به آن وارد میشوند .درنتیجه ارزیابی و کنترل کیفیت آبهای ورودی به تاالب انزلی ،برای
نجات این منبع زیستمحیطی باارزش امری الزم و ضروری هست .رودخانه گاز رودبار یکی از رودخانههایی است که پس از گذر از مناطق
شهری و روستایی مختلف و حمل زباله و فاضالبهای آنها به این تاالب وارد میشود ازآنجاییکه تاکنون هیچگونه مطالعه و بررسی روی
کیفیت آب این رودخانه صورت نگرفته است درنتیجه پایش و کنترل کیفی آب این رودخانه امری الزم و ضروری هست .در این مطالعه کیفیت
آب رودخانه گاز رودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی  Liouموردمطالعه و بررسی قرار میگیرد .دلیل انتخاب این
دو شاخص جامع بودن ،سادگی ،در دسترس بودن پارامترهای موردنیاز و راحتی اندازهگیری پارامترها هست.

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی  -مقطع هست و طی آن کیفیت آب رودخانه گاز رودبار در پنج ایستگاه از طول آن به مدت یکساله مورد پایش
و کنترل قرارگرفته است .رودخانه گاز رودبار با طول تقریبی  69/23کیلومتر در محدوده جغرافیایی" 32˚99'98تا " 32˚71'17عرض شمالی و
" 11˚96'6تا " 11˚76'36طول شرقی واقعشده است .حوضه آبریز این رودخانه در شهرستانهای فومن و صومعهسرا (استان گیالن) قرار دارد.
آبوهوای این منطقه معتدل و مرطوب خزری هست .این رودخانه از ارتفاعات حسین کوه از توابع شهرستان فومن سرچشمه گرفته و پس از گذر
از روستاها و شهرستانهای فومن و صومعهسرا به تاالب بینالمللی انزلی میریزد (شکل  .)9میزان دما و بارش منطقه موردمطالعه طی مدت
پژوهش در جدول  9ارائهشده است.
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مزارع و شالیزارها به همراه جریانهای سطحی حوزه آبریز تاالب به آن وارد میشوند .در حال حاضر این تاالب باارزش در فهرست مونترو
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جدول  :1میزان دما و بارش منطقه موردمطالعه از فروردین  1333تا مرداد .1334
برگ خرید

ماه
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

دما 13

93/9

76/6

71/3

76/1

72/7

76

91

97/1

1/7

1/9

8/6

2/1

بارش 13

999/3

99/7

95/3

95

9/3

17/7

362/8

989/9

776/5

913/1

933/2

987/1

دما 11

97/3

92/2

71/1

76/8

72/1

بارش 11

912/2

13/8

6/9

89/7

93/6

پس از بازدید میدانی ،با توجه به موقعیت آبهای ورودی به رودخانه ،منابع تولید آالینده منطقه (فاضالبهای شهری ،روستایی ،خانگی و
زهابهای کشاورزی) ،مکان ورود آالیندهها و نیز امکان نمونهبرداری از آب رودخانه ،تعداد پنج ایستگاه نمونهبرداری در طول رودخانه تعیین شد
که موقعیت جغرافیایی این نقاط در جدول  7ارائهشده است .نمونهبرداری از ایستگاههای تعیینشده طی  97ماه (شهریورماه سال  9313تا مرداد-
ماه سال  )9311و بهصورت ماهیانه (اواسط هرماه) انجام گرفت .برداشت ،نگهداری و سنجش پارامترهای موردنظر طبق روشهای استاندارد
( )Standard Method, 2005و امکانات آزمایشگاه شیمی اداره کل حفاظت محیطزیست استان گیالن انجام شد .جدول  3پارامترهای
اندازهگیری شده در این مطالعه ،روش اندازهگیری و دستگاههایی که برای انجام پژوهش بهکاررفته است را نشان میدهد.
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شکل  :1تصویر ماهوارهای مسیر رودخانه گاز رودبار.
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جدول  :2مختصات نقاط واقع بر رودخانه گاز رودبار جهت نمونهبرداری.
ایستگاه  :9باالدست

1993155

6331525

ایستگاه  :7قبل از شهر فومن

1992129

6316351

ایستگاه  :3بعد از فومن و قبل از صومعهسرا

1975631

6357616

ایستگاه  :1بعد از صومعهسرا

1971166

6351686

ایستگاه  :5نزدیک تاالب انزلی

1932511

6352176

جدول  :3روش اندازهگیری پارامترهای موردنظر.
پارامتر

روش اندازهگیری

دستگاه مورداستفاده

اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر)

وین کلر ()Winkler

 DOمتر HYDRO – BIOS KIEL

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر)

نانومتریک

انکوباتور  LIEBHERRو WTW

خاصیت اسیدی

دستگاهی

 pHمتر مدل Metrohm

نیترات (میلیگرم بر لیتر)

بروسین – فتومتری

دما (درجه سانتیگراد)

دستگاهی

فسفات کل (میلیگرم بر لیتر)

اسکوربیک اسید – فتومتری

فیکال کلیفرم

MPN

کدورت ()NTU

دستگاهی

کدورت سنج مدل Lovibond

نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم بر لیتر)

نسلر

اسپکتروفتومتر SPECTRONIC GENESYSTM 5

کل ذرات معلق (میلیگرم بر لیتر)

وزن سنجی در دمای  965-962درجه سانتیگراد

آون مدل  ،Memmertدستگاه پمپ خأل و ترازوی Sartorius

کل ذرات محلول (میلیگرم بر لیتر)

دستگاهی

 inolabمدل WTW

کل مواد جامد (میلیگرم بر لیتر)

مجموع کل ذرات معلق و محلول

اسپکتروفتومتر 5

TM

SPECTRONIC GENESYS

ترمومتر دیجیتال
اسپکتروفتومتر 5

TM

SPECTRONIC GENESYS

در ایجاد شاخص کلی  NSFWQIبرای منظور کردن میزان اثر هر پارامتر و یا زیر شاخص مربوط به آن ،به هریک از پارامترها یک وزن و
یا ارزش عددی نسبت دادهشده است (جدول  .)1بیشترین وزن مربوط به غلظت اکسیژن محلول ( )6/92و کمترین وزن مربوط بهکل مواد جامد
( )6/62هست .شاخص کیفیت آب از صفرتا صد طبقهبندیشده است (جدول  .)5برای بهدستآمده آوردن مقدار نهایی این شاخص از رابطه 9
استفاده میشود .در این رابطه  nتعداد پارامترها ( Qi ،)n=1زیر شاخص  iدم و  Wiضریب وزنی پارامتر  iدم هست ( Terrado et al.,

.)2010
رابطه :9

i

Q

i

WQI  i 1W
n

جدول  :4برگ خریدهای بهکاررفته در شاخص .NSFWQI
پارامتر

وزن

پارامتر

وزن

اکسیژن محلول

6/92

فسفات کل

6/96

کلی فرم مدفوعی

6/96

دما

6/96

pH

6/99

کدورت

6/68
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ایستگاههای نمونهبرداری

)Utm (y

)Utm (x

ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی  / Liouامین پور شیانی و همکاران
BOD

6/99

نیترات

6/96

کل مواد جامد

6/62

جدول  :6تفسیر آلودگی بر اساس مقدار عددی شاخص .NSFWQI
16-966

عالی

آبی

26-16

خوب

سبز

56-26

متوسط

زرد

75-56

بد

نارنجی

6-75

خیلی بد

قرمز

مقدار عددی شاخص  Liouاز رابطه  7محاسبه و مطابق جدول  6به چهار محدوده طبقهبندی میشود (.)Terrado et al., 2010
رابطه :7

i

1 4

4 i 1 I

WQI 

جدول  :5تفسیر مقدار عددی شاخص .Liou
پارامتر کیفی

اکسیژن محلول

مقدار
پارامتر
< 6/5

IDO =9

1/6 – 6/5

IDO =3

7 – 1/5

IDO = 6

>7

IDO =96

>3
میزان اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی

جامدات معلق

نیتروژن آمونیاکی

مقدار اختصاص دادهشده با توجه به شاخص

مقدار شاخص

تفسیر مقدار عددی شاخص

>7
کیفیت آب خوب

IBOD = 9

3 – 1/1

IBOD = 3

5 – 95

IBOD = 6

< 95

IBOD =96

> 76

ISS = 9

76 – 11

ISS = 3

56 – 966

ISS = 6

< 966

ISS =96

> 6/5

INH3-N = 9

6/5 – 6/11

I NH3-N = 3

9–3

I NH3-N = 6

<3

I NH3-N =96

7–3
اندکی آلوده

3/9 – 6

< 6/9

نسبتاً آلوده

بسیار آلوده

نتایج
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مقدار عددی شاخص

تفسیر مقدار عددی شاخص

رنگ مربوط به مقدار عددی شاخص

سال هشتم  /شماره  / 72بهار -21 / 9315

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
63

جدول  2میانگین پارامترهای اندازهگیری شده در طول دوره مطالعه را نشان میدهد .با توجه به شکل  7بر اساس میانگین شاخص
 NSFWQIکیفیت آب رودخانه گاز رودبار در همه ایستگاهها بهجز ایستگاه شماره چهار که در محدود کیفی بد قرار دارد ،در محدوده کیفی
متوسط قرار میگیرد .بیشترین میزان میانگین شاخص  ،61/62( NSFWQIکیفیت متوسط) مربوط به ایستگاه شماره یک و کمترین میزان
 Liouایستگاه شماره یک در محدوده کیفی خوب ،ایستگاه شماره دو ،سه و پنجدر محدوده کیفی اندکی آلوده و ایستگاه شماره چهاردر محدوده
کیفی نسبتاً آلوده قرار میگیرد و بیشترین مقدار عددی شاخص  ،3/23( Liouکیفیت نسبتاً آلوده) مربوط به ایستگاه شماره چهار و کمترین مقدار
عددی این شاخص ( ،9/1کیفیت خوب) مربوط به ایستگاه شماره یک هست .طبق آزمون آماری واریانس یکطرفه و آزمون مقایسه میانگین
دان کن و  LSDازنظر شاخص  NSFWQIایستگاه یک با ایستگاههای دو تا پنج و ایستگاه دو با ایستگاههای سه تا پنج ازنظر آماری دارای
اختالف معنیدار میباشند ( )P <6/65اما ایستگاههای سه ،چهار و پنج باهم اختالف معنیداری ندارند ( .)P >6/65ازنظر شاخص Liou
ایستگاههای یک و دو باهم ،ایستگاههای دو ،سه و پنج باهم و ایستگاههای سه و چهار نیز باهم ازنظر آماری اختالف معنیداری ندارند (P 6/65

>).
جدول  :6میانگین ساالنه پارامترهای اندازهگیری شده در نقاط نمونهبرداری رودخانه گاز رودبار.
پارامترهای موردمطالعه

ایستگاههای موردمطالعه
1

2

3

4

6

اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر)

1/9

2/6

5/35

3/98

5/18

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (میلیگرم بر لیتر)

6/17

9/25

6/17

6

5

pH

8/31

8/92

2/13

2/83

2/88

نیترات (میلیگرم بر لیتر)

7/65

9/68

9/21

9/61

9/12

دما (درجه سانتیگراد)

93/61

91/17

95/25

95/17

96/16

فسفات (میلیگرم بر لیتر)

6/68

6/97

6/31

6/57

6/73

فینال کلی فرم ()N/100ml

177/5

2591/7

77196/2

79958/3

99562/5

کدورت )(NTU

7/69

78/69

96/13

95/71

92/11

آمونیاک (میلیگرم بر لیتر)

6/39

6/17

6/62

6/28

6/6

کل مواد جامد (میلیگرم بر لیتر)

926/7

736/79

181/37

562/22

535/37
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میانگین شاخص ( ،11/75کیفیت بد) مربوط به ایستگاه شماره چهار هست .همانطور که از شکل  3پیدا است بر اساس مقدار میانگین شاخص

ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی  / Liouامین پور شیانی و همکاران

شکل  :3میانگین شاخص  Liouدر ایستگاههای موردمطالعه.
بر اساس شکل  1کیفیت آب رودخانه گاز رودبار در تمام ماههای سال در وضعیت کیفی متوسط و مقدار عددی شاخص  NSFWQIدر
محدوده  56-26قرار میگیرد .بیشترین مقدار عددی شاخص  NSFWQIمربوط به بهمنماه و معادل ( 66کیفیت متوسط) و کمترین مقدار
عددی این شاخص مربوط به خردادماه و معادل ( 56/1کیفیت متوسط) هست .با توجه به شکل  5کیفیت آب این رودخانه در کل دوره نمونه-
برداری در وضعیت کیفی خوب ،اندکی آلوده و نسبتاً آلوده در تغییر بوده و مقدار عددی شاخص  Liouدر محدوده  9-1قرار میگیرد .کمترین
مقدار عددی این شاخص در اسفندماه و معادل ( 9/9کیفیت خوب) و بیشترین مقدار عددی این شاخص در آبان ماه و معادل ( 3/85کیفیت نسبتاً
آلوده) مشاهده شد.
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شکل  :2میانگین شاخص  NSFWQIدر ایستگاههای موردمطالعه.

سال هشتم  /شماره  / 72بهار -21 / 9315
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شکل  :4میانگین شاخص  NSFWQIدر ماههای موردمطالعه.

شکل  :6میانگین شاخص  Liouدر ماههای موردمطالعه.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به شکل دو کیفیت آب رودخانه گاز رودبار در همه ایستگاهها بهغیراز ایستگاه شماره چهار (دارای کیفیت بد) در محدوده متوسط قرار
میگیرد و اندازه شاخص  NSFWQIبین  11تا  65نوسان دارد .مطابق این شکل آلودگی از ایستگاه شماره یک به سمت ایستگاههای بعدی به
علت ورود انواع آالیندههای شهری ،روستایی ،خانگی و کشاورزی بهطور فراوانی افزایش مییابد و از کیفیت آب کاسته میشود بااینوجود در
ایستگاه آخر با توجه به افزایش دبی و توان خود پاالیی رودخانه ،آلودگی کمتر و شاخص کیفیت آب وضعیت بهتری را نشان میدهد .محسنی
بندپی و همکاران ( )9317در مطالعه خودروی کیفیت آب رودخانه گل ایالم به نتیجهای مشابه با نتیجه مطالعه حاضر دست یافتند .طبق نتایج
حاصل از شاخص  NSFWQIباالترین مقدار عددی این شاخص مربوط به ایستگاه شماره یک ( )61/62و کمترین مقدار عددی این شاخص
مربوط به ایستگاه شماره چهار ( )11/75هست .علت ارتقای کیفیت آب در ایستگاه یک پایین بودن مقادیر فینال کلی فرم و اکسیژن خواهی بیو-
شیمیایی و باال بودن مقدار اکسیژن محلول در کل دوره مطالعه نسبت به سایر ایستگاهها هست .تنزل کیفیت آب در ایستگاه چهار نیز میتواند
63
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به دلیل باال بودن مقادیر کل مواد جامد و فسفات ناشی از مصرف کودهای فسفات در زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه و پایین بودن مقدار
اکسیژن محلول نسبت به سایر ایستگاهها باشد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته عامل اصلی کاهش کیفیت آب رودخانه گاز رودبار در
ایستگاههای موردمطالعه فعالیتهای انسانی و تخلیه فاضالبهای خانگی ،روستایی و شهری هست در همین راستا  Vaheedunnishaو
 Shuklaدر مطالعه خود عامل کاهش کیفیت آب تاالب روب سیگار را فعالیتهای متنوع انسانی و تخلیه فاضالبهای روستایی و خانگی
شهر ناگپور با استفاده از شاخص  ،NSFWQIعلت تغییر کیفیت آب این دریاچهها را فعالیتهای انسانی (شستوشو ،فعالیتهای تفریحی)،
روانابهای سطحی حاصل از بارندگی ،تخلیه فاضالبها و رشد و نمو گیاهان آبی معرفی نمودند؛ بنابراین عامل انسانی مهمترین عامل آلودگی
رودخانهها است .با توجه به شکل شماره سه بر اساس مقدار عددی شاخص  Liouکیفیت آب رودخانه در ایستگاه یک در محدوده خوب ،در
ایستگاه دو ،سه و پنجدر محدوده اندکی آلوده و در ایستگاه چهاردر محدوده نسبتاً آلوده قرار میگیرد .طبق نتایج حاصل از شاخص  Liouبهترین
کیفیت با مقدار عددی شاخص  9/1مربوط به ایستگاه یک و به علت باال بودن مقدار اکسیژن محلول و پایین بودن مقدار اکسیژن خواهی بیو-
شیمیایی در کل دوره مطالعه نسبت به سایر ایستگاهها هست .بر اساس این شاخص بدترین کیفیت با مقدار عددی شاخص  3/23مربوط به
ایستگاه شماره چهار و به علت پایین بودن مقدار اکسیژن محلول و باال بودن مقدار آمونیاک در این ایستگاه نسبت به سایر ایستگاهها و ورود
انواع زباله و فاضالبهای خانگی ،شهری و روستایی به این ایستگاه هست .علت تفاوت میزان شاخص ایستگاه دو نسبت به ایستگاه یک
(سرچشمه رودخانه) ورود فاضالبهای روستایی و زهاب کشاورزی به ایستگاه دو هست از طرفی علت کاهش میزان شاخص کیفی (افزایش
شاخص آلودگی) در ایستگاههای سه ،چهار و پنج ورود فاضالبهای خانگی ،روستایی و شهری و زهابهای کشاورزی هست .بر اساس شکل
شماره چهار که میانگین عددی شاخص  NSFWQIدر ماههای مختلف نمونهبرداری را نشان میدهد بهترین وضعیت کیفی آب رودخانه مربوط
به بهمنماه با مقدار عددی شاخص  66هست که علت آن میتواند کاهش دمای هوا ،بارشهای زمستانی و رقیق شدن آالیندهها باشد .طبق
این شکل بدترین وضعیت کیفی در شهریورماه با مقدار عددی شاخص  56/1حاصل شد که علت آن پایین بودن مقدار اکسیژن محلول و باال
بودن مقدار اکسیژن خواهی بیوشیمیایی نسبت به سایر ماههای نمونهبرداری هست .با توجه به شکل شماره پنجبر اساس شاخص  Liouبهترین
کیفیت آب با مقدار عددی شاخص  9/9مربوط به اسفندماه و به علت باال بودن مقدار اکسیژن محلول و پایین بودن مقدار اکسیژن خواهی بیو-
شیمیایی در این ماه نسبت به سایر ماههای نمونهبرداری هست .طبق این شاخص بدترین کیفیت آب نیز مربوط به آبان ماه با مقدار عددی
شاخص  3/85هست که علت آن میتواند روند افزایشی مقدار آمونیاک در ایستگاههای مختلف این ماه و  BODباالی ایستگاه سه با غلظت 91
میلیگرم بر لیتر و ایستگاه پنج با غلظت  96میلیگرم بر لیتر باشد .میزان میانگین شاخص  NSFWQIو شاخص  Liouدر فصل زمستان به
ترتیب  51/1و  9/85محاسبه گردید که بیانگر کیفیت بهتر آب رودخانه در این فصل نسبت به سایر فصول هست و علت آن میتواند بارشهای
زمستانی و رقیق شدن آالیندهها ،افزایش دبی رودخانه ،کاهش دمای هوا و باال بودن میزان اکسیژن محلول و پایین بودن میزان اکسیژن خواهی
بیوشیمیایی در این فصل باشد .نتایجی مشابه با نتایج تحقیق حاضر در مطالعه سمرقندی و همکاران ( )9317مشاهده شد ،ایشان کیفیت آب
دریاچه سد مخزنی اکباتان همدان را با استفاده از شاخص  NSFWQIبررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که آب موجود در دریاچه در ماه-
های سرد سال کیفیت مناسبتری نسبت به ماههای گرم سال دارد .بر اساس شاخص  NSFWQIکیفیت آب رودخانه در فصل تابستان با
میزان میانگین شاخص برابر  57در بدترین وضعیت کیفی قرار میگیرد که علت آن میتواند باالبود میزان میانگین اکسیژن خواهی بیوشیمیایی و
پایین بودن میزان میانگین اکسیژن محلول در این فصل نسبت به سایر فصول باشد .درحالیکه کیفیت آب رودخانه بر اساس شاخص  Liouدر
فصل پاییز با میزان میانگین شاخص برابر  3/92در بدترین وضعیت قرار میگیرد که علت آن میتواند باال بودن میزان میانگین آمونیاک و مواد
جامد معلق در این فصل نسبت به سایر فصول باشد .مقدار عددی شاخص آلودگی  Liouبا افزایش میزان اکسیژن محلول و کاهش میزان
آمونیاک ،مواد جامد معلق و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی کاهش مییابد و این نشاندهنده کیفیت خوب آب هست .در شاخص  Liouاز یک تابع
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معرفی کردند ( Puri .)Vaheedunnisha and Shukla, 2013و همکاران ( )7699نیز در مطالعهای مشابه روی کیفیت آب دریاچههای
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جمعبندی غیر وزنی برای محاسبه شاخص کلی استفاده میشود .ازجمله محدودیتهای این نوع جمعبندی در این شاخص ،تحت تأثیر قرار
گرفتن شاخص کلی با زیرشاخههای باارزش وزنی پایین هست به عبارتی زیرشاخههای مهمتر تحت تأثیر دیگر زیرشاخهها قرار خواهند گرفت
(حسین زاده و همکاران .)9317 ،در شاخص  NSFWQIبرای منظور کردن میزان اثر هر پارامتر به هریک از آنها یک وزن یا ارزش عددی
دقت این شاخص میشود .این برگ خریدهای وزنی بر اساس درجه اهمیت و میزان اثر هر پارامتر در شاخص اصلی اتخاذ میگردند .شاخص
 NSFWQIبه دلیل استفاده از روش وزن دهی ،سادگی ،دقت باال ،وسعت کاربرد ،در دسترس بودن پارامترهای موردنیاز بهعنوان شاخصی
مناسب جهت ارزیابی کیفی آبهای سطحی شناختهشده است ( .)Simoes et al., 2008بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه شاخص کیفی
 NSFWQIشاخص مناسبی برای طبقهبندی کیفی آب رودخانه گاز رودبار و مشخص نمودن اثر منابع آالینده روی آب این رودخانه هست.
طبق نتایج حاصل از مطالعه صمدی و همکاران ( )9388روی کیفیت آب رودخانه دره مراد بیک همدان ،شاخص کیفی  NSFWQIبهعنوان
شاخصی مناسب برای پهنهبندی این رودخانه معرفی گردید Kumar .و همکاران ( )7699در مطالعهای مشابه بهمنظور بررسی کیفیت آب
رودخانه ساب رمتی به این نتیجه دست یافتند که شاخص مذکور میتواند بهعنوان یک ابزار مدیریتی عالی و کاربردی برای مطالعه کیفیت آب
رودخانهها مورداستفاده قرار گیرد .حسین زاده و همکاران ( ) 9317کیفیت آب رودخانه آیدوغموش را با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو
شاخص آلودگی  Liouبررسی نمودند .در این مطالعه پارامترهای اکسیژن محلول ،اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،دما ،نیترات ،کل مواد جامد،
کدورت ،فسفات ،آمونیاک ،مواد جامد معلق و فینال کلی فرم از هشت ایستگاه مختلف ،طی سال آبی  9381اندازهگیری شد .طبق نتایج این
مطالعه بر اساس شاخص  NSFWQIو  Liouکیفیت آب در بیشتر ایستگاههای موردمطالعه در رده متوسط قرار دارد و برخالف تفاوتهای
موجود در پارامترهای مورداستفاده و روش محاسبه این دو شاخص ،نتایج هر دو روش برای ارزیابی کیفیت آب ،همپوشانی دارند که نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مشابه هست .پرستار و همکاران ( )9317به مدت  97ماه (اردیبهشت  -82اسفند  )82و با تعیین چهار ایستگاه
کیفیت آب رودخانه هیروچایی خلخال را با استفاده از شاخصهای کیفی  NSFWQIو  WILCOXموردمطالعه قراردادند .طبق نتایج حاصل
از این مطالعه کیفیت آب رودخانه هیروچایی بهتدریج از باالدست به پاییندست کاهش مییابد و بر اساس میانگین عددی شاخص NSFWQI

هر چهار ایستگاه در محدوده متوسط قرار میگیرند Ghorbani .و همکاران ( )7691در تحقیقی مشابه کیفیت آب رودخانه طرقبه را با استفاده
از شاخص  NSFWQIو سامانه اطالعات جغرافیایی بررسی نمودند .ایشان علت بدی کیفیت آب این رودخانه را تخلیه فاضالبهای شهری،
صنعتی و کشاورزی ،شیرابه محلهای دفن زباله و روانابهای سطحی معرفی نموده است ،نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
حضور واحدها یا شهرکهای صنعتی درصورتیکه از سیستم تصفیهخانه مناسب برخوردار نباشند میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر کیفیت آب
اکوسیستمهای پذیرنده داشته باشند بهطوریکه  Samantrayو همکاران ( )7661در مطالعه خود علت اصلی کاهش کیفیت آب رودخانههای
آتارابنکی و ماهاندی و کانال تلدندا در منطقه پارادیب هند را عالوه بر فعالیتهای انسانی ،فعالیتهای صنعتی منطقه نیز معرفی نمودند .در
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی منابع نقطهای و غیر نقطهای آالینده رودخانه گاز رودبار پس از بررسیهای میدانی و کتابخانهای عامل عمده
کاهش کیفیت آب رودخانه گاز رودبار فعالیتهای انسانی در بخش شهری ،روستایی ،خانگی و کشاورزی شناخته شدند و طبق مطالعه صورت
گرفته فاضالب صنعتی خاصی به رودخانه گاز رودبار وارد نمیشود .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه کیفیت آب رودخانه گاز رودبار در تمام
ماههای موردمطالعه در محدوده متوسط قرار میگیرد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که میزان آلودگی از ایستگاه شماره یک به سمت
ایستگاههای بعدی به علت ورود انواع آالیندههای خانگی ،روستایی ،شهری و کشاورزی بهطور فراوانی افزایش مییابد و از کیفیت آب کاسته
میشود بااینوجود در ایستگاه آخر با توجه به افزایش دبی و توان خود پاالیی رودخانه ،آلودگی کمتر و شاخص کیفیت آب وضعیت بهتری را
نشان میدهد .تخلیه زباله و فاضالبهای خانگی ،روستایی ،شهری ،زهابهای کشاورزی ،فضوالت حیوانی ،دبی پایین رودخانه از دالیل عمده
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نسبت داده میشود .بهکاررفته بردن برگ خرید وزنی برای هر پارامتر در ساختار شاخص اصلی و یا زیر شاخص تشکیلدهنده آن باعث افزایش

ارزیابی کیفیت آب رودخانه گازرودبار با استفاده از شاخص کیفی  NSFWQIو شاخص آلودگی  / Liouامین پور شیانی و همکاران

کاهش کیفیت آب رودخانه در ایستگاههای موردمطالعه هست .با مقایسه نتایج حاصل از دو شاخص  NSFWQIو  Liouمشخص گردید که
شاخص  NSFWQIبا حساسیت و دقت عمل بیشتری به طبقهبندی کیفی آبهای سطحی میپردازد لذا این شاخص ،شاخصی جامع و کامل
جهت ارزیابی کیفی آبهای سطحی هست.
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