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ارزیابی کیفیت آب رودخانه گرمارود با استفاده از شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت
) ،(NSFWQIشاخص آلودگی رودخانه ) ،(RPIو شاخص کیفیت وزنی حسابی آب
()WAWQI
1
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چکیده
رودخانهها یکی از مهمترین منابع تأمین آب در بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی ،آشامیدنی و صنعتی میباشند؛ که در سالهای اخیر به منبعی
برای تخلیه فاضالب شهری ،صنعتی و پساب کشاورزی تبدیلشده است .با توجه به ظرفیت محدود رودخانهها برای پذیرش آالیندهها دارد به
همین دلیل بررسی کیفیت رودخانهها یک امر ضروری میباشد .در این پژوهش بهمنظور بررسی کیفیت آب رودخانه گرمارود از سه شاخص
کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت ) ،(NSFWQIشاخص آلودگی رودخانه ) (RPIو شاخص کیفیت وزنی حسابی آب ( )WAWQIبرای نمونههای
مختلف از سه ایستگاه در طی رودخانه در دو بازه زمانی تابستان و زمستان سال  1398استفاده و مورد ارزیابی قرار گرفت .در این پژوهش جهت
محاسبه شاخصهای  NSFWQIو  RPIاز پارامترهای  ،DOدما ،BOD ،کولی فرم مدفوعی ،کدورت ،pH ،TS ،نیتروژن آمونیاک و فسفات و
برای محاسبه شاخص WAWQI-از پارامترهای  ،TSنیترات ،کلراید ،سختی کل ،سولفات ،منیزیم ،کدورت ، pH،کلسیم استفاده شد .نتایج
حاصل از تجزیهوتحلیل پارامترها نشان داد که ارزش شاخص  NSFWQIدر دامنه  50/66-75/6ارزش شاخص آلودگی رودخانه ) (RPIدر دامنه
 25/2-5/5و ارزش شاخص ( )WAWQIدر دامنه  48/33-55/92قرار دارد که نتایج هر سه شاخص بیانگر کیفیت نسبتاً خوب ایستگاه شماره 1
و کیفیت بد در ایستگاههای شماره  2و  3است.

واژههای کلیدی :رودخانه؛ شاخص NSFWQI؛ شاخص RPI؛ شاخص کیفیت وزنی حسابی آب

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز 1399

(.)WAWQI

ارزیابی کیفی آب رودخانه گرمارود

275

 -1مقدمه
رودخانهها یکی از مهمترین منابع تأمین و انتقال آب در

منابع آب و وضعیت کیفیت آب با استفاده از شاخص

بسیاری از کشورهای دنیا میباشند که این امر باعث شده

کیفیت آب در رودخانه ارائهشده است (Wu et al.

است که بررسی کیفیت آب رودخانهها برای مصارف

) .2018یکی از رایجترین و سادهترین شاخصهای کیفیت

مختلف و بهداشت عمومی بسیار حساس و مهم باشد

آب در جهان  ،شاخص کیفیت آب ملی بنیاد ملی بهداشت

) .(Tung and Yaseen 2020از طرفی در سالهای

( )NSFWQI2است که به دلیل توضیح ساده و قابلفهم

اخیر مداخالت انسانی ازجمله تخلیه فاضالبهای شهری،

از نتایج ،در تحقیقات کیفیت آب نقش مهمی ایفا میکند.

صنعتی ،کشاورزی ،آبشویی محلهای دفع زباله و همچنین

پس از اندازهگیری پارامترهای  ،pHاکسیژن موردنیاز

فرآیندهای طبیعی ،کیفیت آبهای سطحی را تخریب

تجزیه زیستشیمیایی ( 3،)BODکل مواد جامدات معلق

کرده و استفاده از آنها را برای مصارف آشامیدنی ،صنعت،

( 4،)TSSاکسیژن محلول در آب 5،کدورت ،دما ،میزان

کشاورزی و غیره مختل کرده است (Khalili et al.

فسفات ،نیترات و کلیفرم مدفوعی ،یک وزن یا یک مقدار

) .2020به همین دلیل برنامهریزی برای نظارت و کنترل

عددی به هر یک از پارامترها اختصاص داده میشود و

آبهای سطحی جهت شناخت و حفاظت کیفیت آب

سرانجام از روابط ریاضی برای محاسبه شاخص نهایی

سطحی برای مصرفکنندگان ضروری است (Wang et

استفاده میشود ) .(Aazami et al. 2019شاخص

) .al. 2020بررسی کیفیت آب رودخانهها بهعنوان اولین

 NSFWQIیک شاخص با روند کاهشی است،

و مهمترین مرحله در مدیریت کیفیت آب سطحی محسوب

بهعبارتدیگر ،ارزش شاخص با افزایش میزان آلودگی آب

میشود ) .(Xiao et al. 2019برای بررسی کیفیت آب

نسبت عکس دارد ).(Teimouri et al. 2018

میتوان از شاخصهای کیفیت آب WQI1که یکی از
پرکاربردترین روشها برای نمایش جامع و صریح کیفیت
آب سطحی و زیرزمینی میباشد استفاده کرد (Berry et
) .al. 2020مدلهای  WQIبا ارائه یک عدد منفرد
وضعیت کیفیت آب را از طریق ادغام چندین پارامتر
میکروبیولوژیکی ،فیزیکی و شیمیایی بیان میکند
).(Mukate et al. 2019

یکی دیگر از شاخصهای بررسی کیفیت آب رودخانهها
شاخص آلودگی رودخانه ( )RPI6بهعنوان یک شاخص
یکپارچه است که برای یافتن سطح آلودگی رودخانه
استفاده میشود RPI .شامل چهار پارامتر ،BOD ،DO

 TSSو نیتروژن آمونیاک ( )NH3-Nمی باشدکه هرکدام
در نهایت به یک شاخص کیفیت چهارحالته تبدیل
میشوند )Cristable .(Hoseinzadeh et al. 2015

از شاخصهای کیفیت آب WQIبهطورمعمول دانشمندان

) et al.( 2020به بررسی کیفیت آب رودخانه سالوران

آب ،سیاستگذاران و عموم مردم برای تصمیمگیری،

طارم بارات با استفاده از شاخص  NSFWQIپرداختند.

ترسیم روندهای مکانی و زمانی ،ردیابی منابع آلودگی،

آنها سه نقطه نمونهبرداری را در ابتدا ،بخش مرکزی و

سیاستهای

انتهای رودخانه انتخاب و نمونهها را مورد تجزیهوتحلیل

زیستمحیطی و از همه مهمتر برای پیشنهادهای توسعه

قراردادند .نتایج نشان داد که کیفیت آب در طبقه متوسط،

آینده استفاده میکنند .رویکردهای مختلفی برای ارزیابی

با محدوده ارزش  55/06-67/92طبقهبندیشده است.

1

4

2

5

ارزیابی

دستورالعملهای

نظارتی

و

. Water Quality Index
. National Sanitation Foundation Water Quality
Index
3
. Biological Oxygen Demand

)Total Suspended Solids (TSS
). Dissolved Oxygen (DO
)6. River Pollution Index (RPI
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) Yousefi et al. (2019به تعیین کیفیت آب سد بابا

شاخص آلودگی کلیه رودخانهها در دامنه  11/6تا  6/6قرار

حیدر در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص

دارد و همچنین محاسبه شاخص  NSFWQIنشان داد

 NSFWQIپرداختند .آنها هفت ایستگاه برای

که کیفیت آب رودخانه در محدوده  48.75-29.27قرار

نمونهگیری انتخاب و طی سالهای 2012-2013

دارد .و همچنین بهمنظور ارزیابی کیفیت آبهای سطحی

موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که آب سد

و زیرزمینی میتوان از شاخص  WAWQIاستفاده کرد.

بهطورکلی با کسب امتیاز در محدوده  ،90-71در

در این شاخص جهت ارزیابی دقیقتر کیفیت آب عالوه بر

طبقهبندی متوسط قرار دارد و در بین کلیه ایستگاهها،

پارامترهای بیانشده از سختی کل ،منیزیم ،کلراید ،کلسیم

ایستگاه شماره  6بهترین شرایط را داشته زیرا در این

و سولفات جهت ارزیابی دقیقتر کیفیت آب استفاده

ایستگاه فقط کلیفرم مدفوعی صفر یافت شده است.

میشود Tokatli (2019) .به بررسی کیفیت آب رودخانه

) Mahrooyan et al. (2018با استفاده از شاخص

ارژن در ترکیه با استفاده از شاخص کیفیت آب

 NSFWQIبه بررسی کیفیت آب رودخانه شاهرود که

( )WAWQIپرداخت .او نمونههای آب را از  30ایستگاه

یکی از مهمترین رودخانههای استان قزوین میباشد

در فصل خشک (تابستان) سال  2018جمعآوری کرد و

پرداختند .آنها نمونهگیریها را در دو فصل آبان ماه 96

مورد ارزیابی قرارداد .نتایج نشان داد باوجوداینکه غلظت

(زمستان) و تیرماه ( 97تابستان) در دو نوبت و سه تکرار

برخی از عناصر در بعضی از مناطق از حد مجاز باالتر رفت،

از  7ایستگاه طالقان  ،آالموت  ،رجایی دشت  ،رازمیان ،

اما بیشتر غلظت عناصر موردبررسی در آب آشامیدنی

لوشان  1و  2انجام دادند .نتایج نشان داد وضعیت کیفیت

حوضه در محدوده استانداردهای مصرف انسانی قرار دارد.

آب در فصل تابستان در ایستگاه  1خوب و در ایستگاههای
دیگر در حد متوسط و در فصل زمستان ایستگاه  1و  4در
محدوده خوب و در ایستگاههای دیگر در حد متوسط بوده
است .در نتیجه ،آب رودخانه شاهرود از کیفیت مطلوبی
برخوردار بوده و افزایش نیترات و فسفات در این رودخانه

در پژوهش حاضر جهت تجزیهوتحلیل مشخصه کیفی آب
رودخانه گرما رود شهر آمل ،از روش شاخصهای
 NSFWQIو  WAWQIو شاخص  RPIاستفاده شد و
کیفیت آب این رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

بهدلیل وجود منازل و اراضی کشاورزی در کنار رودخانه

 -2مواد و روشها

گزارش شد Dewata (2019) .به بررسی کیفیت آب 4

 -1-2منطقه مورد مطالعه

رودخانه اصلی در پادانگ کشور اندونزی ،یعنی رودخانه
کندیس ،رودخانه هو دینگین ،رودخانه کورنجی و رودخانه

رودخانه گرما رود با طول حدود  50 kmدر ´ 52° 20تا ´28
 52°شرقی و ´ 36° 12تا ´ 36° 30شمالی واقعشده است.

آرا با استفاده از شاخص  RPIو شاخص NSFWQI

رودخانه گرما رود از ارتفاعات شمالی رشتهکوه البرز و از

پرداختند .آنها دادههای مورداستفاده در پژوهش را از 6

منطقهای به نام هلی یار سرچشمه میگیرد .اطراف این

ایستگاه نمونهبرداری برای هر رودخانه از سال  2015تا

رودخانه

به

 2018جمعآوری و موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد

نامهای گرو و اللهزار وجود دارد که باعث رونق کشاورزی،

که وضعیت کیفیت آب  4رودخانه اصلی در شهر پادانگ از

باغداری ،دامداری و زنبورداری در روستاهای اطراف این

سال  2015تاکنون در وضعیت متوسط بوده است و

رودخانه شده است .شکل ( )1موقعیت منطقه موردمطالعه و

دو چشمه

آب

محلهای نمونهبرداری را نشان میدهد.
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شکل  -1منطقه موردمطالعه
Fig. 1 Study area

 -2-2انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری
محلهای نمونهبرداری در این پژوهش ،پس از بررسی
میدانی از رودخانه گرمارود و با در نظر گرفتن آالیندههای
ورودی به رودخانه مثل فاضالبهای روستایی و پسابهای
کشاورزی در  3ایستگاه انتخاب و نمونهبرداری در  2فصل
تابستان و زمستان در سال  98انجام گرفت .جدول ()1
موقعیت  3منطقه نمونهبرداری را نشان میدهد.
جدول  -1موقعیت منطقه نمونهبرداری
Table 1 Sampling area location
Station
Longitude
latitude
Height,
number
m
S1
52⁰ 25′
36⁰ 20′
251
25′′
33′′
S2
52⁰ 25′
36⁰ 22′
156
40′′
50′′
S3
52⁰ 26′
36⁰ 24′
96
48′′
29′′

 -2-2شاخص کیفیت آب NSFWQI

پس از اندازهگیری پارامترهای تأثیرگذار شامل نیتـرات،
فسـفات ،درصـد اشـباع اکسیژن محلول ،BOD ،کلیفـرم
مدفوعی ،TSS ،دما ،کـدورت و  ،pHدر این شاخص ،از
نرمافزار آنالین  WQI Calculatorجهت محاسبه این شاخص
استفاده شد .همچنین جهت محاسبه شاخص NSFWQI

میتوان از رابطه ( )1استفاده کرد.

n

() 1

NSF  WQI  Wi Qi
I 1

که در راب طه ( :Wi ،)1پارامتر وزن وا حد با م قدار 1-0
موجود در جدول ( :Qi ،)2پارامترهای کیفیت باارزش  0تا

 :n ،100تعداد پارامترهای محاسبه  NSFWQIمیباشد.
در ابتــــــــدا پارامتر  Qiبا استفاده از نمودارهای مربوطه
محاسبه میگردد و سپس با حاصلضرب ایـــن پارامتر در
مقدار وزنی  Wiبـــــرای تمـــــامی پارامترها شــاخص
NSFWQIبهصورت یک عـــدد مجـــزا بـــرای هـــر
ای ستگاه محا سبه می شود .این شاخص بین اعداد  0تا 100
بوده و طبق جدول ( )3طبقهبندی میشووود (Radwan et
).al. 2019
جدول -2پارامترهای موردنیاز و وزن انتخابشده جهت
محاسبه شاخص NSFWQI
Table 2 Required parameters and selected weight
for calculating NSFWQI index
Parameter
Weight
)DO (mg/l
0.17
Fecal coliform
0.16
)(cfu/100 ml
pH
0.11
)BOD (mg/l
0.11
)Temperature (°C
0.1
)NO3 (mg/l
0.1
)PO4 (mg/l
0.1
)Turbidity (NTU
0.08
)TSS (mg/l
0.07
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جدول -3فهرست شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت
Table 2 NSFWQI
Domain

Score
عالی

91-100

خوب

71-90

متوسط

51-70

بد

26-50

خیلی بد

0-25

 -3-2شاخص RPI

تعیین آلودگی رودخانه چهار پارامتر کیفیت آب از جمله
 TSS ،BOD ،DOو NH3-Nارائهشده در جدول ()4
استفاده میشود .جهت محاسبه  RPIاز رابطه ( )2استفاده
میشود.
1 4
 Si
4 i4

() 2

RPI 

اداره حفاظت از محیطزیست تایوان از  RPIبا استفاده از

که در این معادله "Si" ،نمره شاخص جهت طبقهبندی

دادههای کیفیت آب برای طبقهبندی ایستگاهها جهت

آلودگی میباشد و با میانگین مقدار " "Siبرای هر 4

نظارت بر کیفیت آب در استفاده کرد .نتایج بهدستآمده از

پارامتر ارزش شاخص  RPIطبق جدول ( )4مشخص

این شاخص میتواند مرجع ارزشمندی برای مدیریت

میشود ).(Chen et al. 2019

آلودگی آب رودخانه باشد) .(Tien et al. 2020جهت
جدول  -4پارامترها و طبقهبندی شاخص آلودگی رودخانه
Table 4 RPI parameters and its classification
آلودگی زیاد
High pollution

Water pollution classification
آلودگی غیرقابلچشمپوشی
آلودگی به میزان متوسط
Undeniable pollution
Moderate pollution

<2

2-4.5

4.6-6.5

>6.5

DO

>15

5-15

3-4.9

<3

BOD

>3

1-3

0.5-0.99

<0.5

NH3-N

>100

50-100

20-49

<20

10

6

3

1

TSS
نمره شاخص )(Si

>6

3.1-6

2-3

<2

ارزش RPI

 -4-2شاخص کیفیت WAWQI

شـــــاخص کیفیـــــت  WAWQIبـــــا اســـــتفاده از
پارامترهــــای کیفیــ ـت آب موردبررســ ـی و کیفیــ ـت
آب را بـــا توجـــه بـــه درجـــه خلـــوص طبقـــهبنـــدی
مـــیکنــــد .محاســــبه  WAWQIبــــا اســــتفاده از
رابطه ( )3انجام میپذیرد.
()3

WAWQI   QiWi / Wi

مقیاس رتبهبندی کیفیت ( )Qiبرای هر پارامتر با استفاده
از رابطه ( )4محاسبه میشود.
()4

بدون آلودگی
No pollution

Parameter

] Qi  100 [vi  v0 ] /[ si  v0

که این معادله  :Viغلظت برآورد شده از پارامتر در آب مورد
تجزیهوتحلیل Vo،مقدار ایده آل این پارامتر در آب خالص
و  Siمقدار استاندارد پارامتر میباشد .وزن واحد ( )Wiبرای
هر پارامتر کیفیت آب با استفاده از فرمول زیر محاسبه
میشود
()5

Wi=k/si

که در رابطه ( K )5نسبت متناسب است و میتواند با
استفاده از رابطه ( )6محاسبه شود.
()6

) k  1 /  (1 / si

درجهبندی کیفیت آب مطابق  WAWQIدر جدول ()5
آورده شده است ).(Zooalnoon and Musa 2019
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جدول  -5فهرست شاخص کیفیت وزنی حسابی آب
Table 5 WAWQI
Domain

Score
عالی

0-20

خوب

26-50

بد

51-75

خیلی بد

76-100

غیرقابلشرب

>100

 -3یافتهها و بحث
پـــس از نمونـــهبـــرداری ،نمونـــههـــا بـــا اســـتفاده از
بطـــریهـــای پلـ ـیاتـ ـیلن تمیـ ـز جمـــعآوری شـــد؛ و
ازنظـــر خصوصـــیات شـــیمیایی و فیزیکـــی بالفاصـــله
پـــس از جمـــعآوری مـــورد تجزیـــهوتحلیـــل قـــرار
گرفـــــت و جهـــــت رســـــم نمـــــودار ت ییـــــرات
پارامترهـــای کیفـــی از نـــرمافـــزار Origin pro
2019اســــــتفاده شــــــد .جــــــدول ( )6روش
انـــدازهگیـــری و دســـتگاههـــایی کـــه بـــرای انجـــام
پـــژوهش بـــهکاررفتـــه و جـــدول ( )7پارامترهـــای
انـــدازهگیــــری شــــده در ایـــن مطالعــــه را نشــــان
میدهد.

جدول  -6روش اندازهگیری پارامترها
Table 6-Method of measured parameters
Measurement tools and
Parameter
methods
ی
ا
دماسنج جیوه
Temperature
روش وزن سنجی در دمای -107
TSS
105°C
روش فتومتری با دسـتگاه
NO3, PO4
اسپکتروفتومتری
روش وین کلر ) (Winklerبا دستگاه
DO
 Doمتر
روش ســتون جیوهای با دستگاه
BOD
هوربیا
روش نسلر با استفاده از دستگاه
NH3-N
اسپکتروفتومتری
از روش احتمالیMPN
Fecal coliform
دستگاه کدورت سنج مدل
Turbidity
Lovibond
Metrohm
pHمتر مدل
pH
روش تیتراسیون
Mg, Ca
روش کمپلکسومتری با استفاده از
Hardness
محلول استانداردEDTA
روش آرژانتومتری
Cl

جدول- 7نتایج آنالیز پارامترها
S3
293±28
1.6±0.08
4.25 ±0.25
3.07±0.32
0.05±0.003
420±32

Table 7 Parameter analysis results
analysis results
S1
S2
152±32
201±19
0.5±0.09
1.1±0.01
6.52 ±0.85
5.28±0.45
1.5±0.14
2.4±0.2
0.018±0.004
0.03±0.005
77 ±23
220±25

Parameter
)TSS (mg/l
)NO3 (mg/l
)DO (mg/l
)BOD (mg/l
)PO4 (mg/l
کلی فرم مدفوعی ()cfu/100 ml

0.41±0.03

0.25±0.02

0.1±0.03

کدورت ()NTU

6.9±0.2
21±3.1

7.5±0.1
14.7±2.2

8±0.1
8.2±2

pH
دما ()°C

0.17±0.04
22.35±3

0.11±0.09
17.6±2.2

0.02±0.01
12.5±2.1

)SO4 (mg/l
سختی کل)(mg/l

67.5±2.2

61±4.5

41±3

کلرور )(mg/l

4.6±0.34

4.1±0.24

1±0.21

کلسیم )(mg/l

1.51±0.08

1.01±0.04

0.5±0.02

)NH3-N (mg/l

جهت محاسبه مقادیر  NSFWQIاز  9پارامتر (،DO
اختالف دما ،BOD ،کلیفرم مدفوع ،کدورتpH ،TSS ،

و فسفات) استفاده و برای دقت در محاسبات از نرمافزار
آنالین  WQI Calculatorاستفاده شد و نتایج محاسبات
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پارامترهای شاخص  NSF-WQIدر جدول ( )8نشان
دادهشده است.
جدول  -8مقادیر محاسبهشده شاخص کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت در ایستگاههای رودخانه گرما رود
Table 8 Calculated values of NSFWQI in Garmarood River stations
unit
Weight factor
Quality Index
S1
S2
TSS
mg/l
0.07
80
70
NO3
mg/l
0.1
97
93
DO
mg/l
0.17
6
5
BOD
mg/l
0.11
90
76
PO4
mg/l
0.1
99
97
CFU/100 ml
0.16
50
35
کلی فرم مدفوعی
NTU
0.08
99
97
کدورت
pH
mg/l
0.11
93
72
°C
0.1
68
42
دما
Parameter

S3
59
87
3
62
96
25
95
53
28
50.66

65.7

75.6

شکل  2شماتیک وضعیت کیفی آب رودخانه گرمارود بر اساس
شاخص NSFWQI
Fig. 2 Schematic of Garmarood river water quality
status based on NSFWQI index

بــا توجــه بــه جــدول ( )8و شــکل ( )2نتــایج نشــان داد
کــه بــر اســاس شــاخص  ،NSFWQIوضــعیت کیفی ـت
آب در ایســتگاه  1در شــرایط خــوب ،در ایســتگاه  2در
وضــعیت متوســط و در ایســتگاه  3در وضــعیت بــد قــرار
دارد .یکــی از مهــمتــرین علــتهــای کــاهش شــاخص
 NSFWQIدر ایـــــن رودخانـــــه تخلیـــــه زبالـــــه،
پسابهـای خـانگی و کشـاورزی بـه رودخانـه اسـت کـه

NSFWQI

وضعیت کیفی رودخانـه را بـه شـدت کـاهش داده اسـت.
ارزش بـــاالتر شـــاخص  NSFWQIبـــرای ایســـتگاه 1
بــهدلیــل مقــادیر کــم  BODو کلــیفــرم مــدفوعی و
همچنین اکسـیژن محلـول بـاالتر از ایسـتگاههـای دیگـر
مــیباشــد .همچنــین ضــایعات دام بــهعنــوان یکــی از
منــابع عمــده آلــودگی رودخانــههــا مـیباشــد کــه باعــث
افـــزایش کلـــی فـــرم مـــدفوعی در ایســـتگاههـــای
پــاییندســت شــده اســت .زبالــههــای دامــی دارای
نیتــروژن آمونی ـاک م ـیباشــد کــه بــا مصــرف اکســیژن
محلول در آب باعـث کـاهش کیفیـت آب مـیشـود و بـا
توجــه بــه ایــنکــه  NSFWQIنیتــروژن آمونیــاک را
شامل نمی شـود و بـا توجـه بـه وجـود زبالـههـای دامـی
در مســیر رودخانــه ،از شــاخص  RPIجهــت بررســی
کیفیــت آب ایــن رودخانــه اســتفاده شــد کــه در ایــن
مورد  RPIبیشتـر قـادر بـه تعیـین آلـودگی نسـبت بـه
شــــاخص  NSFWQIمــ ـیباشــــد .در جــــدول ()9
مقادیر  RPIهر ایستگاه نشان دادهشده است.
جدول  -9مقادیر محاسبهشده شاخص کیفیت آلودگی رودخانه

( )RPIدر ایستگاههای رودخانه گرما رود (برحسب )mg/l
Table 9 Calculated values of RPI in Garmarood
)river stations (as mg/l
Parameter
Si
S1
S2
S3
TSS
16
10
10
DO
1
3
6
NH3-N
1
3
3
BOD
1
1
3
RPI
2.25
4.25
5.5
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غیرقابلچشمپوشی ،ایستگاههای  2و  3در طبقه آبهای
با آلودگی متوسط قرار دارد .با توجه به نزدیک بودن مقادیر
شاخص  3و  2برای بررسی دقیقتر کیفیت آب رودخانه
گرمارود از شاخص  WAWQIاستفاده گردید .جدول
( )10پارامترهای محاسبهشده شاخص  WAWQIبرای
 3ایستگاه را نشان میدهد.

شکل - 3شماتیک وضعیت کیفی آب رودخانه گرمارود بر اساس
شاخص RPI
Fig. 3 Schematic of Garmarood river water quality
status based on RPI

جدول  -10مقادیر محاسبهشده شاخص کیفیت وزنی حسابی آب
در ایستگاههای رودخانه گرما رود
Table 10 Calculated values of water quality index
(WAWQI)in Garmrood river stations
QiWi
Parameter
Wi
s
S1
S2
S3
0.138
8
0.279
5
0.479
4
0.127
2

0.178
5

1.07

TSS

0.771

1.12

0.012
9

NO3

0.99

1.14

0.207

Cl

0.26

0.33

0.61

Total
hardness

0.081
3
0.085

0.034
5
0.011
0.025
9
0.051
8
0.02
0.998

0.016

0.064

0.033

0.062

0.11

0.26

0.325

46.56

50.64

51.5

0.51
48.25
48.33

0.103
53.32
53.42

0.16
55.81
55.92

SO4
Mg
Turbidity
pH
Ca

 QiWi
WAWQI

مقادیر  RPIمحاسبهشده در جدول ( )9و شکل ( )3نشان
داد که شاخص آلودگی رودخانه در دامنه  5/5-2/25قرار
دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده بر اساس طبقهبندی
 ،RPIکیفیت آب در ایستگاه  1در طبقهبندی آلودگی

شکل  -4شماتیک وضعیت کیفی آب رودخانه گرمارود بر
اساس شاخص WAWQI
Fig. 4 Schematic of Garmarood river water quality
status based on WAWQI index

همانطور که در جدول ( )10و شکل ( )4مشاهده شد
شاخص آلودگی رودخانه در دامنه  48/33-55/92قرار
دارد .نتایج نشان داد کیفیت آب رودخانه گرمارود در
ایستگاه شماره  1در شرایط خوب قرار دارد و با توجه به
اینکه مقدار عددی نزدیک به شرایط بد را دارد برآورد
میشود که آب این رودخانه بعد از گذشتن از ایستگاه  1به
شرایط بد تبدیل شود ،اما کیفیت آب رودخانه گرمارود در
ایستگاههای شماره  2و  3در رده کیفیتی بد قرارگرفته
است.با توجه به آنالیزهای بهدستآمده دما در ایستگاه 1
به دلیل وجود پوشش جنگلی و مقدار کمی آلودگی نسبت
به دو ایستگاه دیگر در شرایط مطلوب کیفیتی بوده اما بعد
از گذشتن از ایستگاه  1به علت خروج از منطقه جنگلی و
تخلیه پساب افزایشیافته است .مقادیر پارامتر کدورت در
سه ایستگاه نشان داد که ایستگاه  1که در ابتدای رودخانه
قرار دارد ،نسبت به دو ایستگاه دیگر از مقدار کدورت بسیار
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کمی برخوردار است .این امر میتواند ناشی از موقعیت  -4نتیجهگیری

ایستگاه شماره  1باشد که در آن فعالیتهای انسانی زیادی
در محیط اطراف وجود ندارد .مقادیر پارامتر  pHدر
ایستگاه  1در شرایط مطلوب نزدیک به  pHآب قابل شرب
میباشد اما در ایستگاههای  2و  3به علت تخلیه فاضالب
در رودخانه به سمت شوری رفته و  pHباالتری را نشان
میدهد .اکسیژن محلول در آب سالم  %80یا بیشتر ازاین
مقدار میباشد ) .(Dash et al. 2020مقادیر پارامتر
اکسیژن محلول در آب رودخانه گرما رود در حدود -%65
 %45میباشد که نمیتوان آن را در طبقه آبهای سالم
دانست اما در بین  3ایستگاه موردمطالعه ،ایستگاه  1در
شرایط مطلوبتری قرار دارد .مقادیر پارامتر  BODبیانگر
ورود پسابهای آلی کشاورزی به رودخانه بعد از ایستگاه
 1میباشد .مقادیر پارامتر نیترات در طول رودخانه گرمارود
با افزایشیافته که ) Merchán et al (2020نشان دادند
که فضوالت انسانی و حیوانی در کنار رودخانهها باعث
افزایش میزان نیترات در آب میشود و نتایج بیانگر وجود
کلیفرم مدفوعی و افزایش آن در طی رودخانه میباشد
دلیل این امر را میتوان وجود فعالیتهای دامپروری در
کنار رودخانهها و وضعیت نامناسب سیستم مخزن سپتیک
ساکنان روستاهای همجوار رودخانه دانست که ممکن است
باعث نشت محتوای کلیفرم مدفوعی شود .باکتریهای
کلیفرم مدفوعی در صورت ورود به بدن انسان خطرناک
است ،زیرا باعث بیماریهایی مانند اسهال ،سرطان ،اسپاسم
معده و تورم روده است.

بررسی آلودگی رودخانهها ،باوجود توسعههای شهری و
روستایی و ورود آلودگیها ،در مقیاس بزرگ پیچیده و
دارای اهمیت بسیار میباشد .در این پژوهش جهت بررسی
دقیقتر از سه شاخص  RPI ،NSFWQIو
WAWQIبرای ارزیابی کیفیت کلی رودخانه استفاده شد.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد:
 -1آلودگی آب با افزایش فاصله از ایستگاه شماره  1تا
ایستگاه شماره  3افزایش یافته که باعث کاهش کیفیت آب
در هر سه شاخص  RPI ،NSFWQIو  WAWQIشده
است.
 -2با توجه به اینکه منطقه موردمطالعه منطقهای تفریحی
میباشد ،فاضالب و دفع زباله با افزایش تعداد گردشگران و
خانوادهها افزایش مییابد و شرایط کیفیت آب را تحت تأثیر
قرار میدهد.
 -3بهطورکلی زبالههای حیوانی مربوط به دامداری منطقه،
ورود پسابهای کشاورزی و ورود فاضالبهای خانگی در
این رودخانه باعث کاهش کیفیت آب در ایستگاههای
شماره  2و  3شده است
 -4آب رودخانه گرمارود ازنظر کیفیت در شرایط مطلوبی
قرار ندارد و برای تهیه آب آشامیدنی ازاین رودخانه نیاز به
تصفیه میباشد .ولی ایستگاه شماره  1برای پرورش ماهی
و اهداف تفریحی مانند شنا مناسب میباشد.
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Abstract
Rivers are recognized as the most important water supply resources in various sectors, including agriculture
water, drinking water, and industrial water. Over recent years, however, urban, industrial, and agricultural
sewage have mostly been discharged into rivers. Taking into account that rivers have a limited capacity for
toleration of pollutants, river water quality assessment is indispensable. In the present study, three water
quality indicators namely the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), River
Pollution Index (RPI), and Weighted Arithmetic Water Quality Index (WAWQI) were used to assess the
quality of Garmarood River water. Sampling was performed at 3 stations along the river during summer
and winter of 2019. A variety of parameters namely DO, temperature, BOD, fecal coliform, turbidity, TSS,
pH, NH3-N, and phosphate were measured to calculate NSFWQI and RPI indices. The parameters used to
measure WAWQI, included TS, NO3-, chloride, total hardness, SO42-, Mg, turbidity, pH, and Ca. The results
obtained from analysis of the above-mentioned parameters showed that the value of NSFWQI, RPI, and
WAWQI indices fall within the 50.66-75.6, 2.25-5.5 and 48.33-55.92 ranges. The results obtained from all
3 indices are indicative of relatively high quality of water at station 1 and poor quality of water at stations 2
and 3.

Keywords: NSFWQI; River; RPI; Weighted Arithmetic Water Quality Index (WAWQI).

1399  پاییز،3  شماره،6  دوره،محیطزیست و مهندسی آب

