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  بررسي مشكالت تدوين شاخص كيفيت آب در ايران 

  

    فرزام بابائي سميرمي

    دانشجوي دكتري محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات 

   عبدالرضا كرباسي اميرحسام حسني، علي ترابيان،     

  

  چكيده

عه و بررسي قرار گرفته است، كه از آن ميان تكنيك هاي مختلفي براي سنجش كيفي آبهاي سطحي در سطح دنيا مورد مطال

هاي چندين پارامتر  در شاخص كيفيت آب، داده. باشد  شاخص كيفي آب يكي از روش هاي پركاربرد و ساده در سطح دنيا مي

اين عدد با يك . شوند دهد، شركت داده مي كيفي آب در يك فرمول رياضي كه با يك عدد، ميزان سالمتي آب را نشان مي

شود كشورهاي مختلف و بويژه كشورهاي در حال  بندي مي س نسبي كه گوياي كيفيت آب از بسيار بد تا عالي است، دستهمقيا

توسعه عليرغم وجود مشكالت ابهام و تاريكي در شاخص ها، در صدد توسعه يك شاخص ملي هستند كه در حوزه قلمرو و 

الي است در كشور ايران در زمان انجام اين تحقيق هيچ گونه شاخص اين در ح. اي داراي اعتبار باشند براساس شرايط منطقه

  . تدوين نيافته استدر سطح ملي كيفيت آب 

در اين تحقيق در راستاي شناخت دقيق شاخص هاي موجود، به بررسي ساختار فرمولي شاخص ها پرداخته شده است و نتايج 

شابه بوده و عموماً داراي يكسري پارامترهاي كيفي مشترك ها داري فرمول و ساختار م  حاصله نشان داد كه اكثر شاخص

لذا . و تنها بسنده نمودن به انتخاب شاخص كيفي مناسب از بين شاخص هاي موجود كاري فني و كافي نخواهد بود باشد  مي

و در اين رهگذر د الزم است با تعيين پارامترهاي كيفي مهم در كشور نسبت به تدوين شاخص سازكار با شرايط ايران اقدام نمو

  .گردد در كشور بررسي ميآب ص كيفيت خمشكالت تدوين شا

  روش دلفياضي، شاخص ملي، ساختار ريكيفي آب، شاخص   :كليد واژه ها
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  مقدمه

مشكل تحليل رهنمود ها و استانداردهاي كيفي آب  زماني است كه كيفيت آب از نظر يك پارامتر، خوب و از نظر 

ها و تعداد زياد پارامترها با  لذا تحليل كيفي آب با توجه به تعدد نمونه. شود بندي مي بسيار بد طبقهپارامتري ديگر، در حد 

گردد، به همين دليل محققين منابع آب به دنبال ارائه روش، معيار و يا پارامتري هستند كه بعنوان  مشكالتي مواجه مي

ر، به روشي ساده كيفيت آب را تعيين نمايد، استفاده از شاخص نماينده كل پارامترهاي كيفي آب با صرف وقت و هزينه كمت

اين گونه متصور . اولين هدف رهنمود كيفي آب، حفظ بهداشت عمومي است. باشد كيفيت آب تابع رهنمودهاي كيفي آب مي

نمود كه مقادير  بايد تاكيد. است كه رهنمودها بايد به عنوان مبنايي جهت تعيين استاندارهاي ملي مورد توجه قرار گيرند

جهت تعريف چنين حدودي ضروري است تا مقادير رهنمودي را در رابطه با . رهنمودي توصيه شده، حدود اجباري نيستند

بندي آلودگي و  با پهنه. محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار داد شرايط محلي و يا ملي از ديدگاه زيست

ش مشاركت مردمي در حفظ سالمت و كيفيت آبهاي سطحي، يكيفي آبهاي سطحي عالوه بر افزاارائه تصوير صحيح از وضعيت 

گيري مديريتي كه اثرات زيست محيطي آن بصورت مستقيم و يا غير  ابزاري مفيد در اختيار قرار مي دهد تا هر گونه تصميم

هاي مديريتي منابع آب در هر  عمال شيوهمستقيم متوجه آبهاي سطحي كشور باشد، با آگاهي بيشتر اتخاذ شود و ضرورت ا

اين . تا عالوه بر تامين آب مورد نياز خود، ضايعات حاصل از فعاليتهاي صنعتي را در آب تخليه نمايند گردد نقطه مشخص مي

در حالي است كه حفظ منابع آب شرب، تشويق فعاليتها و مصارف تفريحي و ايجاد محيط زيست مناسب ماهيگيري و حيات 

تصميم گيري و اظهار نظر در خصوص بهداشت، سالمتي و بطور كلي كيفيت . هاست نيازمند كيفيت باالي آب رودخانه وحش،

هر . هاي فراوان شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي است آوري و تلفيق داده يازمند شبكه پايش، جمعنآب يك رودخانه در هر سال، 

در سالهاي اخير ارزيابي . روند و چگونگي تغيير كيفيت آب در زمان و مكان باشدتواند گوياي  ي كيفي نيز به تنهايي نمي داده

گردد و اين موضوع با توجه به احتمال كمياب شدن  كيفي آب در كشورهاي در حال توسعه، يك موضوع حياتي محسوب مي

ي به منظور ارزيابي مستمر كيفيت هاي مختلف در همين راستا دستورالعمل. هايي توام شده است آب شيرين در آينده با نگراني

   .آب توسط شركتها، سازمانها و كشورهاي مختلف ارائه شده است

هاي چندين پارامتر كيفي آب در يك فرمول رياضي كه با يك عدد، ميزان سالمتي آب را  در شاخص كيفيت آب، داده

بندي  فيت آب از بسيار بد تا عالي است، دستهاين عدد با يك مقياس نسبي كه گوياي كي. شوند دهد، شركت داده مي نشان مي

به همين ، هاي كيفيت آب را ندارند سياستگذاران، مديران و مردم عادي معموالً وقت كافي براي فهم يا بررسي داده. شود مي

تر و  سادهشوند تا بتوان اطالعات تخصصي مورد استفاده كارشناسان را به اعداد و ارقام  منظور انديسهاي مختلفي تدوين مي

تالشي براي ارائه پاسخ كلي به  WQI(1(انديس يا شاخص كيفيت آب. هاي مديران تبديل نمود گيري قابل استفاده در تصميم

ها طوري است كه اطالعات كمتري از  چون ماهيت شاخص. باشد سوالت مديريتي و يا غير فني در مورد كيفيت آب مي

نمايد كه راهكاري هر چند  دهند، در عين حال نگرشي مديريتي ايجاب مي جاي ميسازي شده را در خود  هاي خام خالصه داده

اي و سواالت كلي مفيد است ولي براي سواالت  ناقص براي مشكالت ارائه گردد، لذا  انديس كيفيت آب براي اهداف مقايسه

  .    باشد هاي كاربردي، علمي و فرايندهاي پيچيده مناسب نمي بيني خاص، پيش

  

                                                
1
 Water Quality Index 
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  و روشهامواد 

در اين . ها به منابع آب سطحي در گوشه و كنار دنيا فجايع زيست محيطي گوناگوني را بوجود آورده است تخليه پساب

ها  بررسي كيفيت آب رودخانه. توان اين مشكالت و خطرات را تا حدي كنترل نمود ها مي راستا با بررسي كيفيت آب رودخانه

بطور مثال در كشورهاي فرانسه و المان كيفيت آب براساس اثرات . پذيرد رت ميدر كشورهاي مختلف به طرق متفاوتي صو

، آمونياك و تست بيولوژيكي BOD ،DOگردد و در كشور آمريكا براساس تعيين  متقابل فاكتورها و عوامل مختلف تعيين مي

بر اساس نظام شاخص كيفيت آب در بعضي از كشورها مانند انگلستان و كانادا كيفيت آب . گيرد آال صورت مي ماهي قزل

  .  شود گيري مي اندازه

  بحث

ايشان . اي، شاخص كيفي آب را رسماً معرفي نمود در يك مقاله 1965اولين كسي بود كه در سال  )Horton(هورتون

مشكل  به اعتقاد ايشان. هاي كنترلي كيفيت و گزارش به عموم عنوان نمودند شاخص را ابزاري مناسب براي ارزيابي برنامه

مثالً در نظر يك . باشد هاي يكسان مي هاي اجرايي و مديريتي بر سر يكسري داده ها عدم هماهنگي آژانس ارزيابي سيستم

و خوب قلمداد مي گردد در حالي  Aتا باشد آبي با كالس  1000ميلي ليتر كمتر از  100آژانس، آبي كه تعداد كليفرم آن در 

. قرار دهد Aليتر را آبي رضايت بخش و در كالس  100كليفرم در  2000تعداد كمتر از كه آژانس ديگري ممكن است آبي با 

ليتر باشد توافق نظر  100كليفرم در 2000كليفرم بهتر از آبي با  1000حال هر دو آژانس ممكن است در اين كه آبي داراي 

   ]11[ايت موارد ذيل را الزم دانسته استهورتون براي انتخاب پارامترهايي كه در شاخص وارد مي شود رع. داشته باشند

  .تعداد پارامترها بايستي محدود شود تا از پراكندگي شاخص جلوگيري شود �

 .پارامترهاي انتخاب شده در اغلب مناطق كشور داراي اهميت باشند �

 .پارامترها انتخاب شده بازتابي از داده هاي موجود باشند �

ها، هدايت ويژه آب، الكالينيتي،  ، كليفرمDO( ،pH(ت بودند از اكسيژن محلولعبار Hortonپارامترهاي انتخاب شده توسط 

. مي باشند1، 4، 1، 1، 1، 2، 4، 4و اوزان مربوطه به ترتيب . شوند كلريد، تصفيه فاضالب و مشتقات كربن كلروفرم را شامل مي

دهد و تصفيه  وفرم تاثير مواد آلي را نشان ميهدايت ويژه نشانگر تخميني از ميزان كل مواد جامد محلول و مشتقات كربن كلر

مواد سمي وارد نشده  Hortonدر شاخص كيفي . باشد نشانگر كارائي فعاليتهاي كنترلي مي) درصد تصفيه آلودگي(فاضالب 

تابع نهايي كه شاخص كلي را مي دهد يك تابع وزني خطي بصورت زير  و اي   بصورت تابع پله تابع تعيين زيرشاخص. است

  . باشد  مي

)1                                                                                                     ( 

پارامترهايي هستند كه به  M2و  M1ضرايب . تعداد پارامترهاست: nزيرشاخص هر پارامتر، : Iiفاكتور وزني، : Wiكه در آن؛   

براي زيرشاخص  Hortonاي در شاخص   نمونه اي از تابع پله 1شكل  .ل مشاهده بستگي دارددرجه حرارت و ميزان آلودگي قاب

DO مبناي مقياسها بصورت اوليه بر پايه قضاوت در شاخص هورتون بر اوزان پارامترها و ساختار فرمولي  .را نشان ميدهد

اين شاخص در ساير قسمتهاي كشور آمريكا ليكن ، صورت گرفته است Ohioنويسنده و همكارانش در كميته بهداشت رودخانه 

  .ه استبكار گرفته شد
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  Horton در شاخص Doنمودار تابع خطي پله اي براي : 1شكل

NSFQWI:  يكي ديگر از تالش هاي اوليه براي تدوين شاخص كيفيت آب با همكاري موسسه ملي بهداشت آمريكا توسط

كارشناس شناخته شده در سطح  142در تدوين اين شاخص ابتدا  .ميالدي صورت گرفت1970و همكاران در سال  1براون

اند، انتخاب و به هر كارشناس انتخاب شده سه پرسشنامه  كشور آمريكا كه در مديريت كيفيت منابع آب تجربه و مهارت داشته

في كه توسط ارائه گرديد در اين روش مراحل مختلف همكاري به روش دل WQIبراي دريافت نظرات كارشناسي راجع به 

  . ارائه شده بود، صورت گرفت 2كمپاني رند

) اهميت زياد( 1هي از با وزن دادخواسته شد كه پارامتر كيفي از كارشناسان  35در اولين پرسشنامه با معرفي تعداد 

ه در صورتي ك WQIهمچنين به منظور دخول در فرمول . ميزان اهميت هر پارامتر را مشخص نمايند، )اهميت كم( 5تا 

نفر پاسخ به موقع ارائه  94در اين مرحله . پارامترهاي كيفي ديگري مد نظر داشته باشند، آنها را اضافه و وزن دهي نمايند

پرشسنامه دوم در واقع شامل نتايج حاصل از اولين پرسشنامه بوده و با ارائه آن به كارشناسان درخواست شد كه  .دادند

هدف از پرشسنامه دوم رسيدن به بيشترين اجماع نظر در خصوص ميزان اهميت . ني نمايندپاسخهاي اوليه خود را مجدداَ بازبي

پارامتر جديد كه توسط كارشناسان در اولين پرسشنامه معرفي شده بود، جهت وزن  9در اين پرسشنامه . پارامترها بوده است

 15پارامتر ارائه شده حداكثر  44از مجموع بطور كلي در پرسشنامه دوم از كارشناسان خواسته شد كه . دهي ارائه گرديد

 9، با استفاده از نتايج حاصل از دو پرسشنامه نفر 77از  پس از وصول پرسشنامه دوم. پارامتر با اهميت بيشتر را معرفي نمايند

استه شد كه در پرسشنامه سوم با ارائه گرافهاي خالي، از كارشناسان خو. انتخاب گرديد WQIپارامتر براي دخول در فرمول 

گيري گرافهاي ارائه شده توسط  سپس با متوسط. پارامتر انتخاب شده ارائه دهند 9براي هر ) rating curve(منحني تغييرات 

نمونه اي از گراف هاي مربوطه را نشان مي  3و شكل 2شكل. كارشناسان، براي هر پارامتر گراف منحني تغييرات ترسيم گرديد

در . گرديد 1اي صورت گرفت كه مجموع اوزان داده شده برابر  با استفاده از آناليز آماري به گونهدهي هر پارامتر  وزن. دهد

 اوزان، كدورت، دما، نيترات، كل فسفات و كليفرم به ترتيب با  DO ،pH ،TDS ،BODي انتخاب شده شامل پارامترها نهايت 

  .و رابطه به شكل ذيل ارائه گرديدنهايي  0.15و  0.1، 0.1، 0.08، 0.08، 0.1، 0.08، 0.12، 0.17

)2                                                                                                            ( 
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  NSFدر شاخص  pHنمودار تابع خطي براي : 3شكل   NSFدر شاخص  Doنمودار تابع خطي براي : 2شكل

  

ميالدي رسماً تاييد  1974و همكاران را در سال براون شاخص تدوين يافته توسط آقاي ) NSF(آمريكا اشت موسسه ملي بهد

براي  NYSDECتوسطميالدي  1977اين شاخص در سال . مشهور شده است NSFWQIنمود و از آن به بعد بنام شاخص 

  .استفاده مورد قبول واقع شد

دو مرحله اساسي شامل؛ محاسبة زيرشاخص براي متغيرهاي  در يك چهارچوب عمومي محاسبة يك شاخص شامل

توابع زيرشاخص ها عبارتند از . باشد آلودگي به كار رفته در شاخص و جمع زيرشاخص ها براي بدست آوردن شاخص كلي مي

شكل جمع ساده شامل؛ بندي زيرشاخص  خطي، غيرخطي، خطي قطعه اي و غير خطي قطعه اي مي باشند و توابع جمع

. حداكثر را مي توان اضافه نمودها، ريشه جمع توان، ريشه ميانگين مجذور، شكل حاصلضربي و نيز شكل حداقل و  شاخصزير

هاي غير خطي، توابعي صريح يعني آنهايي كه با يك رابطة صريح رياضي مشخص شوند و يا ضمني كه تنها از روي   زيرشاخص

قطعه اي شامل قطعات مشابه با تابع خطي قطعه اي بوده كه در هر حال  توابع غير خطي. گراف قابل خواندن است، مي باشند

ابهام و تاريكي از جمله مشكالت مهم توابع جمع محسوب مي شوند و همين . حداقل يكي از قطعات آن غير خطي مي باشند

  . ]11[عام باعث ايجاد يكسري محدوديتهاي كاربردي شده است

رييتش كلمبيا به طور كلي بر پايه جنبه هاي متفاوت از ساير شاخص ها پايه شاخص ب :)BCWQI(شاخص بريتش كلمبيا 

  . ريزي شده است كه شامل يك فاكتور اضافي است كه در ساير شاخص ها لحاظ نشده است

)3(                                                                                                

درصد آناليزهايي كه از مقدار رهنمودي تجاوز نموده اند و  F2پارامترهاي متجاوز ار مقدار رهنمودي كيفيت اب و درصد  F1كه 

F3 انحراف از حد استاندارد مي باشد) 100شده بر مبناي  لنرما(بشترين.  

ات كل، آمونياك و دما، كليفرم مدفوعي، فسفر كل، جامد DO ،BOD ،pHشامل؛  پارامتر 8در شاخص ارگن  :شاخص ارگن

بكار رفته نمونه اي از گرافهاي  5و شكل  4شكل. دخالت داده مي شوند 4رابطهدر  )نيترات+ همان ازت كل شامل نيتروژن (

  .نشان مي دهد pHو  Doرا براي در شاخص ارگن 
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  گندر شاخص ار pHنمودار تابع خطي براي : 5لشك  ارگن  در شاخص Doنمودار تابع خطي براي : 4شكل

  

)4444                                                       (                                                

  .است تشكيل شده 5به فرم رابطهاز سه متغير Center St Laurent (CSL)شاخص توسعه يافته در : CSLشاخص 

)5                                                (                                       

نسبت ميزان . وقتي كه مقدار پارامتر از مقدار رهنمود تجاوز مي نمايد iمتوسط انحراف از مقدار رهنمودي پارامتر  Aiكه 

 مقدارتوالي تجاوز از  Fi. نسبت ها جمع شده و سپس به تعداد رخداد تقسيم ميگردد. تجاوز به ميزان رهنمود محاسبه ميشود

بدست مي  )iبراي پارمتر  Fexceed/Ftotal Fi =(نسبت به تعداد كل مقادير پارامتر مزبور كه از رابطه  iرهنمود براي پارامتر 

  . مقادير متفاوتي ارائه ميدهد CSLبسته به نوع مصرف آب شاخص . تعداد كل پارامترهاست N، و آيد

اين شاخص . ت كه قبالَ در نيوزلند پايه ريزي گرديده استمطابق شاخصي اس) QI)Quebec Indexشاخص : QIشاخص 

  .)6رابطه(براساس مقدار حداقل زيرشاخص ها تدوين شده است، كه براي هر پارامتر كيفي آناليز شده قابل محاسبه است

)6         (                                       

حني دلفي بر پايه نظرات كارشناسي براي قبول نم. صها استفاده شده استدر اين سازكار از منحني دلفي براي محاسبه زيرشاخ

شاخص . اين منحني ها به شكل غيرخطي و نشانگر جمع نظرات براي تراز مشخص از پارامترهاست. بودن مقدار پارامترهاست

QI بدترين حالت از اندازهگيريهاي متغير را نشان ميدهد .  

از يك نشانگر برجسته براي گزارش كيفيت آب استفاده مي كند، ) Alberta Index(شاخص كيفيت آب آلبرتا :  AIشاخص

  . كه به صورت زير مي باشد

)7                    (                                                          

نمودي مشخص شده بيشتر يوده كه نشانگر درصد تعداد نمونه هاي گرفته شده از محلي كه حداقل يك متغير از ميزان ره

  . لبرتا براي مصارف عمومي شامل تفريحات، كشاورزي و آبزي پروري كاربرد داردآشاخص . است
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يكي از . گذاري شده است  شاخص كيفيت آب كانادا براساس شاخص كيفيت بريتش كلمبيا پايه: شاخص كيفيت اب كانادا

پس . ن محدود نبوده و اين موضوع براساس نظر كاربر مشخص مي گرددمزاياي اين شاخص اين است كه انتخاب پارامتر در آ

فاكتور موثر در محاسبه شاخص  3از اينكه نمونه آب، دوره زماني، متغييرها و هدف محاسبه شاخص مشخص گرديد، محاسبه 

 F3د اما محاسبه فاكتور معموالً بصورت مستقيم انجام مي پذير F2و  F1محاسبه فاكتورهاي . كيفيت آب كانادا انجام مي گردد

 F3نشانگر تعداد آزمايشات رد شده و  F2نشانگر تعداد متغيرهاي رد شده و  F1 فاكتور .نياز به يك سري مراحل اضافي دارد

 8شاخص نهايي از طريق رابطه F3و   F1 ،F2 پس از محاسبه. مي باشد ينشانگر ميزان انحراف متغيرها از مقدار رهنمود

  . حاصل مي شود

)8                                                                              (   

   .مطابق رابطه ذيل مي باشد) Dinius,1987(شاخص كيفيت آب دينوس: شاخص دينوس

 )9                                     (                                                                

، نيترات، دما، رنگ، و كيفرم EC، pH، كل كليفرم، قليائيت، سختي، كلريد، DO ،BOD ؛پارامتر شامل 12در اين رابطه 

  شوند  دخالت داده مي) fecal coli form(پا گرما

، CODنياك، ، آموpHپارامتر كه شامل پارامترهاي كدورت، اكسيژن محلول، دما،  9در اين شاخص  :شاخص اسكاتلندي

BOD بدست مي آيد 10مي باشند، دخالت داده شده و توسط رابطه، جامدات محلول و فيكال كليفرم .  

)10                                   (                                                  

پارامترهاي كيفي ، دقت گي وكه درعين ساد هستند هاييWQIبه دنبال ارائه ، بآتعدادي از محققين منابع 

. داد قرار مورد پايش مستمر آبي راع بتوان مناب، هزينه كمتر صرف وقت و در نتيجه با و داشته باشند محدودتري نياز

Ahmed Said  با را پارامترهاي كدورت، كلي فرم مدفوعي، اكسيژن محلول فسفر كل و هدايت الكتريكي در شاخصي

متغير مي ) قابل قبول(تا سه) خيلي بد(مقدار عددي اين شاخص از صفراست، عدد نشان داده با يك  11استفاده از رابطه

  .  ]14[باشد

)11                      (                               

 وWQIobj)(، شاخص عيني)WQIsub(سه شاخص كيفي بنامهاي شاخص ذهنياز ) 2000( 1سكه و واندرلينا

دو ]. 22[راي بررسي اثر شهر كوردوبا بر آب رودخانه سوكويا در كشور آرژانتين استفاده نمودندب) WQImin(شاخص حداقل

، هدايت الكتريكي، كدورت، نيتريت، Do ،pHشامل؛ دما، سختي، پارامتر كيفي  20شاخص ذهني و عيني با در نظر گرفتن 

و كل كليفرم موجود در  TDS ،TSچربي، فسفر،  ، منيزيم، روغن وCOD، كلسيم، BOD5نيترات، آمونياك، كلريد، سولفيد، 

شاخص حداقل با در نظر گرفتن تنها سه پارامتر كدورت، اكسيژن محلول و هدايت الكتريكي يا جامدات محلول محاسبه . آب

                                                
1
 Pesce & Wundelin   
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ار ي پارامترها به منظور ارزيابي كيفيت آب ك ي تحقيق اسكه و واندرلين نشان داد كه بررسي جداگانه نتيجه. گرديده است

آساني نبوده و در عين حال نتايج حاصل از كاربرد شاخص حداقل در صورتي قابل اطمينان خواهد بود كه همزمان شاخصي 

داسيلوا و   ]. 12[ديگر همچون شاخص ذهني و يا شاخص عيني كه شامل پارامترهاي بيشتري است، مورد استفاده قرار گيرد

بيا        ي آتي نديس كيفي آب براي مديريت و حفظ موجودات آبزي در رودخانهدر تحقيقي در صدد تهيه يك ا) 2006( 1جارديم

در اياالت سائوپائولو در برزيل برآمدند، شاخص جديد تدوين شده كه تنها دو پارامتر اكسيژن محلول و آمونياك را شامل 

]. 8[الت سائوپائولو داشته استهاي مرسوم در ايا شد، توانايي محدودتري در معرفي كيفيت آب نسبت به ساير شاخص مي

، درجه DO ،pH ،CODبراساس پارامترهاي  WQIDIRشاخص در تحقيقي، با استفاده از ) 2005( 2ديبلس و همكاران

به ارزيابي زماني و درجه حرارت و هدايت الكتريكي  ،COD ،pHپارامترهاي  براساس WQIDIR2حرارت، هدايت الكتريكي و 

ها ارزيابي مناسبي از وضعيت كلي آب نشان  اين شاخص ،اند واقع در كشور شيلي پرداخته 3يالنمكاني كيفيت آب رودخانه ش

تيم  هبه همرا 4آقاي سانچزدر تحقيقي ديگر ]. 9[اند داده و براي بررسي روند تغييرات كيفي آب مناسب تشخيص داده شده

يس رپارك پا تاالب و 6، منزنرس5كوادراما هايودخانهاقدام به بررسي كيفيت آب ردر كشور اسپانيا، ) 2006( نفره 6همكاري 

  . ]15[نمودند در شمال غرب مادريد 7الس روزان ي شهر واقع در حوضه

از چهار شاخص كيفيت آب براي ارزيابي تغييرات زماني، مكاني و نيز دسته بندي كيفيت ) 2007( 8لي و همكاران

پارامتر كيفي عبارتند از؛ دما، سختي،  18 باWQI شاخص ]. 10[اند مودهآب رودخانه باگماتي واقع در كشور نپال استفاده ن

Do ،pH ،هدايت الكتريكي، نيتريت، نيترات، آمونياك، كلريد، سولفات ،BOD5،  ، كلسيم، منيزيمCOD ،فسفركل ،TDS ،

TSS  و اتوفسفر موجود در آب و شاخصهايWQIm  وWQImin  پارامتر دما،  5با در نظر گرفتنpH ،DO ،EC ،TSS  و

. براي بررسي كيفيت آب رودخانه باگماتي به كار رفته است DOبا در نظر گرفتن فقط پارامتر  WQIDOشاخص ديگري به نام 

بيشتر مورد توجه كيفي، ي پايين آناليزهاي  به جهت هزينه WQImin ،WQIm ،WQIDOهاي  بديهي است كه شاخص

حاصل انطباق  WQIDOو نيز شاخص  WQIminبا  WQIاصل انطباق ح WQImشاخص . باشد كشورهاي در حال توسعه مي

WQI  باDO نتيجه تحقيق لي و همكاران با چند شاخص نشان داد كه شاخص كيفيت حداقل. بوده است)WQImin ( آلودگي

هد و در ارزيابي د دهد ولي روند تغييرات زماني و مكاني را مشابه واقعيت نشان مي آب را با تخمين باالتري از واقعيت نشان مي

درصد از  93تا  90در  WQIDOو ) WQImin(هاي  بندي آب بر اساس شاخص اي قابل استفاده است و كالسه معمولي دوره

   ].10[هاي بدست آمده مطابقت داشته است نمونه

ا تغييرات كيفي آب در درياچه چيني واقع در شرق كشور مالزي ب، )2006( 9توسط اوتمن و همكاران يدر تحقيق

، DO شاملپارامتر كيفي آب  14در شاخص بكار رفته، تعداد . يت آب مورد بررسي قرار گرفته استاستفاده از شاخص كيف

pH ،TDS ،BOD ،COD ،TSSكدورت، كلروفيل ،A نيتروژن آمونياكي، نيترات، سولفيد، فسفات مورد آناليز قرار گرفته ،

                                                
1 
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نتايج حاصل از كاربرد شاخص . كيفيت آب مالزي محاسبه شده است است و سپس شاخص كيفيت آب بر پايه استاندارد ملي

قرار گرفته و براي تماس مستقيم و انجام تفريحات مناسب  2كيفيت آب مالزي نشان داد كه آب درياچه چيني در كالس 

  ]. 13[باشد  مي

ايستگاه در  9ري ماهانه از بردا مونهندر تحقيقي تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب رودخانه زهره پس از  در ايران

 NSFكدورت، دما، نيترات، كل فسفات و كليفرم با استفاده از ، DO ،pH ،TDS ،BOD، ECطول يكسال و آناليز پارامترهاي 

براي ايستگاههاي مختلف رودخانه زهره نشان داد، كه  NSFازمحاسبه شاخص كيفيت آب با استفاده  .صورت گرفته است

به بررسي  NSFازبا استفاده  1385سعادتي و همكاران در سال . ]5[گيرد ه چندان مناسبي قرار نميكبفيت آب آن در محدود

كيفيت رودخانه مارون در اين تقسيم بندي در جايگاه متوسط و خوب قرار دارد و از نظر . اند كيغيت رودخانه مارون پرداخته

رزاز و  .]3[شود بوده و شرايط براي رشد جلبكي فراهم مي هاي آبي كمتر اين شاخص در چنين كالسي عموماً تنوع ارگانيسم

بازه اقدام به بررسي كيفيت آب رودخانه مارون در  CWQI و NSFWQI ،OWQIبا استفاده از سه شاخص ) 1385(همكاران

دليل اينكه اند كه به  شاخص كيفيت فوق، محقيقين معتقد بوده 3با توجه با نتايج بدست آمده از . اند نمودهبهبهان - ايدنك

OWQI  يك دوره طوالني جهت ارزيابي دقيق كيفيت آب نياز دارد و همچنين درCWQI  محاسبه شده در تحقيق از تمامي

. ]1[باشد داراي بهترين جواب جهت ارزيابي نتايج مي NSFWQIپارامترهاي موثر در شاخص استفاده نشده است لذا شاخص 

طبق  .مورد بررسي قرار گرفته است NSFبا استفاده از نظام شاخص كيفيت در تحقيقي ديگر وضعيت كيفيت رودخانه دز 

بيشترين مقدار . متغيير بوده است 75تا  64هاي مختلف از حدود  نتايج بدست آمده دامنه شاخص كيفيت ساالنه در ايستگاه

دست رودخانه دز گزارش  پايين شاخص كيفيت مربوط به ايستگاه سد دز در باالدست و كمترين آن مربوط به ايستگاه بامدژ در

هاي  اثرات سد مخزني كرخه بر كيفيت آب ورودي را با استفاده از شاخص) 1384(نيكونهاد و معاضد. ]4[شده است

NSFWQI  وDSWQI اند كه سد مخزني   برداري از چهار ايستگاه انتخاب شده مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه گرفته با نمونه

با استفاده از ) 1384(ميرزايي و همكاران . ]7[شود وجهي موجب بهبود كيفيت آب رودخانه ميكرخه به طور قابل ت

اند و براساس نتايج بدست  اقدام به ارزيابي وضعيت آب رودخانه جاجرود نموده NSF ،Ahmed Saidهاي  كيفيت  شاخص

نه جاجرود در وضعيت مطلوب و خوب معرفي شده و كيفيت آب رودخا NSFآمده مناسبترين روش براي تعيين كيفيت روش 

هاي كيفيت آب به بررسي رودخانه كارون پرداخته  با استفاده از شاخص) 1385(روشنكر و همكاران . ]6[گزارش شده است

شاخص  سهجهت بررسي كيفيت آب رودخانه كارون براي احداث شبكه آبياري به منظور استفاده براي آبياري مزارع، . اند

شان داده ن ودر بازه شهر اهواز بين ايستگاههاي اهواز و شكاره مورد بررسي قرار گرفته  CCMEو  NSF ،OWQIآبكيفيت 

مصارف شرب نامناسب و براي  و براي شود بندي مي است كه كيفيت آب رودخانه در اين بازه در گروه بد و خيلي بد طبقه

ب ارگن و كانادا اين آب را نامناسب ارزيابي كرده هاي كيفيت آ آب مصرفي را مناسب و شاخص NSFمصارف آبياري، شاخص 

  . ]2[است

 

  نتيجه گيري و پيشنهادات

هاي كيفي آب، بسيار مناسب است كه با روشي اين حجم زياد   با توجه به حجم زياد اطالعات حاصل از پايش

اين تحقيق هيچ گونه  در زمان انجامدر حالي كه  اطالعات بصورت مختصر در آمده و وضعيت كيفي آب را گزارش نمود

هاي كيفي صورت گرفته توسط محققين ايراني با استفاده از  تمامي ارزيابيشاخص كيفيت آب در ايران تدوين نيافته است و 
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اندركارن و مديران منابع آب كشور  هاي موجود بوده و نتايج حاصل از اين فعاليتها كمتر از طرف سياستمداران، دست شاخص

هاي كيفي منابع آب ساير كشورها، در كشورمان ايران با  بديهي است بكار بردن معيارها و شاخص. فته استمورد توجه قرار گر

شود و منابع آبي محدودي دارد، چندان معقول  توجه به اينكه ايران جزء كشورهاي خشك و نيمه خشك دنيا محسوب مي

بكار بردن شاخص كيفيت آب كشوري كه . گردد مان مينخواهد بود و باعث ايجاد آشفتگي در مديريت كالن منابع آب كشور

شود، احتماالً حالت  متر بوده و جزء كشورهاي پرآب دنيا محسوب مي ميلي 600بارندگي ساالنه در آن كشور باالي 

ر برداري در كشو ي خواهد داشت و به كار بردن شاخص كيفيت اين چنين كشوري باعث كمبود منابع آب قابل بهره ا سختگيرانه

شود، ارائه گردد، احتماالً  در صورتي كه شاخص كيفي آب توسط كشوري كه جزء مناطق خشك جهان محسوب مي. گردد مي

حساسيت كمتري در خصوص تعيين كيفيت منابع آب خواهد داشت و در اينصورت باعث به مخاطره افتادن بهداشت عمومي 

 860ي كيفيت منابع آب، ميزان بارش متوسط جهاني  برابر هاي جهان بايستي توجه داشت كه در تدوين شاخص. گردد مي

  . رسد متر مي ميلي 247متر بوده و اين ميزان در ايران به كمتر از يك سوم آن يعني به  ميلي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه اكثر شاخصها داري فرمول و ساختار مشابه بوده و عموماً داراي يكسري پارامترهاي 

لذا الزم است با تعيين پارامترهاي كيفي مهم در كشور نسبت به تدوين شاخص سازگار با شرايط . دناشب  كيفي مشترك مي

كاربران محترم انتخاب پارامتر و اوزان مربوطه از جمله مراحل تدوين يك شاخص كيفي است، در اين ميان . ايران اقدام نمود

شاورزي، سازمان محيط زيست و موسسات آموزشي و اين شاخص كه شامل سازمانهاي مرتبط به وزارت نيرو، جهادك

تدوين شاخص بگونه اي صورت گيرد كه كاربران باشند، الزم است   تحقيقاتي، وزارت بهداشت و مهندسين مشاور منابع آب مي

روسه آب در پگروه بزرگي از كارشناسان منابع لذا . ياد شده، اوزان و پارامترهاي دخيل در شاخص كيفيت را تعيين نمايند

تنوع بهره برداري و كاربري ها، تنوع آب و هوايي، . خواهند داشتانتخاب پارامترهاي كيفي مهم و اوزان مربوطه مشاركت 

كارشناسان و همكاري  مشاركتان تجربه، مهارت، ميزمهمتر از همه و  وضعيت پراكنده آمار و داده هاي كيفي منابع آب

با اتخاذ الزم است نهايت در . محسوب مي شوندص كيفيت آب در كشور صنعت آب كشور از جمله مشكالت تدوين شاخ

و مديران  و سياستمدارانهمت گماشت تدوين شاخص ملي روشهاي علمي معتبر با مالحظات مشكالت پيش رو نسبت به 

  .   هاي كيفي منابع آب توجه داشته باشند صنعت آب كشور را ترغيب نمود كه به نتايج حاصل از ارزيابي
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