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چکیده
در این تحقیق بهمنظور بررسی وضعیت کیفی بخشی از رودخانه سیکان در استان ایالم تعداد پنج ایستگاه نمونهبرداری بر روی
این رودخانه انتخاب و نمونهبرداری در دو فصل پاییز و زمستان  1394انجام شد .پهنهبندی یا طبقهبندی کیفی آب این رودخانه
بر اساس شاخصهای  NSFWQIو  BCWQIانجام شد .نتایج نشانداد که در شاخص  ،NSFWQIسرچشمه و باالدست
رودخانه در وضعیت کیفی متوسط قرار داشتند .سایر ایستگاهها نیز در دو فصل پاییز و زمستان وضعیت بد را نشاندادند .همچنین
شاخص  BCWQIایستگاه  1و  2در پاییز ،وضعیت کیفی خوب و سایر ایستگاهها در فصل تابستان و تمامی ایستگاهها در زمستان
در وضعیت مناسب قرار داشتند .این نتایج نشان از اعتبار بیشتر روش  NSFWQIنسبت به  BCWQIدارد .زیرا در برنامه نرمافزار
 ،NSFWQIشاخصهای اندازهگیری شده میتوانند با توجه به محدوده وزنی خود ،اثر همپوشانی بر سایر پارامترها داشته و لذا
شاخص کل بدست آمده از اعتبار باالتری برخوردار است .نتایج همچنین نشان داد که آب این رودخانه در دو فصل مورد بررسی
برای مصارف کشاورزی و آبزیان مناسب است .از اینرو نتایج این شاخص امکان تصمیمگیری در خصوص پایش و کنترل منابع
آلوده کننده آب رودخانه و استفاده مؤثر از آن را جهت مصارف مختلف برای مسئولین ذیربط فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :رودخانه سیکان؛ NSFWQI؛ BCWQI؛ کیفیت آب
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 -1مقدمه
کیفیت آب در بخش شرب ،کشاورزی و صنعت مبنای
بسیاری از محاسبات و برنامهریزیهای مدیریت منابع آب
است .عوامل طبیعی و انسانی در هر منطقه سبب تغییرات
فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در کیفیت منابع آب
میشود .به علت اهمیت کیفیت آب از نظر شرب،
کشاورزی و صنعت ،کارهای بسیاری در این زمینه
انجامشده است ( Miroofi and Meghlouli Bayat
 .)2009پایش و کنترل آبهای سطحی جهت مصارف
مختلف آن امری الزم و ضروری محسوب میشود تا از این
طریق آبی باکیفیت باال جهت مصارف مختلف در دسترس
مصرفکنندگان قرار گیرد .همگام با پیشرفت و توسعه
فناوری ،اطالعات بیشتر با شرایط آسان و درزمانی کوتاهتر
در اختیار انسان قرار میگیرد .در مورد آبهای سطحی،
باید اطالعات مربوطه را پردازش کرده و نتیجه خالصهشده
آن را برای کاربردهای مختلف به متخصصین ارائه نمود.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد یکی از روشهای ساده
که میتواند شرایط کیفی آب را بازگو نماید ،استفاده از
شاخصهای کیفی آب میباشد .شاخصهای کیفی آلودگی
روشهایی هستند که در مدیریت کیفی آب میتوان از آن
بهعنوان یک ابزار مدیریتی قوی برای تصمیمگیریهای
مربوطه استفاده نمود ( .)Samadi et al. 2009شاخصها
با سادهسازی و کاهش اطالعات خام و اولیه عالوه بر بیان
کیفیت آب ،روند تغییرات کیفی آب را در طول مکان و
زمان نشان میدهد .به کمک شاخصهای کیفی میتوان
نقاطی را که ازنظر آلودگی بیشتر مورد تهدید میباشند
مشخص و منابع آب را مدیریت کرد ( Ebrahimpour et
 .)al. 2011پس از استحصال و تأمین آب ،استفاده از آن
با کیفیتی متناسب با نوع مصرف ،از اهمیت باالیی
برخورداراست .برای استفادههای شرب ،صنعت ،کشاورزی
و سایر مصارف ،استانداردهای ویژهای وجود دارد .در این
استانداردها ممکن است محدوده مجاز پارامترهای
مختلف ،متناسب با نوع مصرف متفاوت باشد .در حالیکه
به دلیل ورود مواد آلی به داخل رودخانهها ،ضرورت دارد
وضعیت کیفی آب رودخانهها موردمطالعه و ارزیابی قرار
گیرد ( .)Moftah Haghimi 2010در خصوص بررسی
کیفیت آب به وسیله شاخصهای کیفی منابع آب تاکنون
مطالعات بسیاری انجام شده است ( ;Gupta et al. 2017

 Melendez .)Misaghi et al. 2017و همکاران در سال
 ،2013کیفیت آب رودخانه آیورا در کشور کلمبیا را با
استفاده از شاخص  NSFWQIطبقه بندی نمودند .به این
منظور نمونه برداری از  3ایستگاه طی سه زمان مختلف
انجام شد و پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب
مورد سنجش قرار گرفتند .پس از بررسی دادهها ،ایستگاه
شماره یک بهعنوان منطقهای با شرایط کیفی خوب معرفی
شد .در حالی که وضعیت در دو ایستگاه دیگر حاکی از
پسرفت شرایط کیفی آب ،به ویژه در پایین دست رودخانه
بود .در پایان نیز چارچوبی به منظور تجزیه و تحلیل اثرات
ناشی از فعالیت های مختلف انسانی بر کیفیت آب رودخانه
ارایه شد Jeyaraj .و همکاران در سال  ،2014کیفیت
آب دریاچه سوالر واقع در کشور هندوستان را با استفاده از
شاخص کیفی  NSFWQIمورد بررسی قرار دادند .برای
این منظور پارامترهای کیفی مربوط به این شاخص شامل
اسیدیته ،اکسیژن محلول ،اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی،
نیترات ،فسفات ،دما ،کدورت ،کلیفرم مدفوعی و کل
جامدات مورد سنجش قرار گرفت .براساس نتایج به دست
آمده ،کیفیت آب دریاچه در تمامی نقاط در بازه گروهی
متوسط طبقه بندی گردید و در نهایت پساب واحدهای
صنعتی موجود در محدوده مورد نظر به عنوان مهمترین
منبع آالینده تاثیرگذار بر شرایط کیفی آب شناخته شد.
این تحقیق باهدف بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی
شاخصهای  NSFWQIو  BCWQIجهت مشخص شدن
تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه سیکان
انجامشده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه و دادههای پژوهش
رودخانه سیکان از دامنههای شرقی کبیرکوه (نگین
زاگرس) سرچشمه گرفته و در استان ایالم قرار دارد.
کبیرکوه در زاگرس مرکزی ،مهمترین رشتهکوه استان
ایالم محسوب میشود .این رشتهکوه در جنوب دره شهر،
بین عرضهای جغرافیایی  32درجه و  30دقیقه تا 33
درجه و  26دقیقه و طولهای جغرافیایی  46درجه و 17
دقیقه تا  48درجه و  5دقیقه واقعشده است و به خاطر
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بارندگی نسبتاً زیاد یکی از مهمترین کانونهای آبریز استان
میباشد .چشمههای متعدد از جمله رودخانه سیکان،
سراب دره شهر ،سراب الرت ،سراب بدره ،سراب آبدانان،
رودماهوته ،سراب ماژین و غیره از این رشتهکوه سرچشمه
میگیرند .ارتفاع سراب سیکان  730متر از سطح دریا است.
این تحقیق در سه ماه پائیز و سه ماه زمستان 1394
بهعنوان فصول پر آب و با بارندگی زیاد انجام شدهاست.
نمونهبرداری در طول دو فصل پاییز و زمستان از پنج
ایستگاه که از سرچشمه شروعشده و تا نواحی مسکونی را
پوشش میدهد ،انجام شدهاست .جهت دقت بیشتر در
انتخاب ایستگاهها پس از تعیین ایستگاه ،موقعیت مکانی
هر ایستگاه توسط دستگاه  GPSخوانده شد .جدول ()1
موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری نشان
میدهد .جهت اندازهگیری پارامترهای نیترات ،فسفات،
 ،EC ،DO ،BOD ،TDSدما ،کدورت ،pH ،سختی کل،
کلیفرم مدفوعی در هر بار مراجعه به نقاط نمونهبرداری
برداشتگردید ،نمونهها به آزمایشگاه منتقلشده و مطابق
با روشهای ارایه شده در رهنمود سازمان جهانی بهداشت
( )WHO, 2009مورد سنجش قرار گرفتند .بهمنظور حفظ
و نگهداری از نمونهها تا انتقال به آزمایشگاه ،نمونهها در
مجاورت یخ و در دمای زیر  4˚ Cدر یونولیت نگهداری و
سپس به آزمایشگاه منتقل شدند .بر روی هر ظرف حاوی
نمونه اطالعات مربوط به ایستگاه ،ساعت ،تاریخ و دما
یادداشت گردید .برای تثبیت فسفات از سولفوریک اسید
به میزان یک سیسی در لیتر استفاده شد .همزمان با
نمونهبرداری در محل میزان  ،pHدما و اکسیژن محلول و
 ECبهوسیله دستگاه پرتابل در محل اندازهگیری شد.
جدول  -1مختصات ایستگاههای موردمطالعه
نام ایستگاه

ایستگاه 1
ایستگاه 2
ایستگاه 3
ایستگاه 4
ایستگاه 5

مختصات جغرافیایی
X

Y

4718212
4719221
4720217
472118
4721455

3306918
3308350
3310032
3310940
3311478

 -2-2روش محاسبه شاخص کیفی آب
 -1-2-2شاخص NSFWQI

برای محاسبه شاخص کیفی  NSFWQIدر هر ایستگاه
اطالعات کیفی  9پارامتر شامل :کلیفرم مدفوعی،کل مواد
جامد ،نیترات ،BOD5 ،pH ،اکسیژن محلول ،کدورت و
تغییرات دما تهیه شد ،سپس مقادیر بهدست آمده وارد
نرمافزار  NSFWQIشد .در مرحله بعد مقادیر
محاسبهشده در جدول وزندهی قرار داده شد و در پایان
نیز مقدار شاخص کیفیت آب برای ایستگاه موردنظر
بهدست آمد .مقادیر شاخص کیفیت آب برای ایستگاههای
نمونهبرداری از رابطه ( )1محاسبه گردید ( Water
).Research Center, 2005; Halajean et al. 2009
n

)

()1

I

 (W I
i

= FWQI

i 1

که در آن  Iزیر شاخص هر پارامتر بهدست آمده از منحنی
و  Wiفاکتور وزنی هر پارامتر است.
 -2-2-2شاخصBCWQI

رابطه ( )2شاخص  BCWQIافزایشی است .این شاخص
در سال  1995توسط وزارت محیطزیست ،پارکها و زمین
کانادا برای بررسی کیفیت آب طراحیشد ( BCWQI,
 .)1996این روش با یک حد معین سنجیدهشده و مقدار
عددی باالتر از آن حد تعیین میگردد .این حد میتواند
رهنمودهای توصیهشده برای حفظ قابلیت بهرهبرداری از
آب را در طراحی موردنظر و یا هر استانداردی که میزان
مصارف مختلف آب در آن مطرح است را در برگیرد.
بنابراین امکان این را میدهد تا بر اساس پارامترهای
اندازهگیری شده موجود در هر استاندارد ،طبقهبندی کیفی
صورت گیرد (جدول BCWQI, 1996; Khorbane ( )2
.)et al. 2013
2

F 
F12  F32   2 
 3 
BCWQI 
() 2
1/453
که در آن  F1درصد پارامترهایی که از حد معین تجاوز
نمودهاند F2 ،تعداد دفعات تجاوز از حد معین درمجموع
اندازهگیریها بهصورت درصدی از کل دفعات برداشت و
 F3که بهصورت درصد تخطی مقدار اندازهگیری شده -
حداکثر مجاز /مقدار اندازهگیری شده بهدست میآید،
ماکزیمم تخطی از حد معین است.
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جدول  -2توصیف کیفی شاخص .)BCWQI, 1996; Khorbane et al., 2013( BCWQI
توصیف کیفی
عالی
خوب
مناسب
متوسط
ضعیف

مقدار شاخص
3-0
17-4
43-18
59-44
100-60

در جدول ( )3استاندارد شیخستانی که به عنوان یک

کیفیت آب بر اساس نوع استفاده از آن به سه گروه

استاندارد تنظیم شده برای آبهای ایران میباشد ،آورده

آشامیدنی ،حفظ حیات آبی و تراز آبیاری تقسیم شده است.

شده است ( .)Sheykhestani, 2001در این شاخص
جدول  -3ترازهای مختلف برای معیار کیفیت آب ()Sheikhestani, 2001
نام پارامتر
pH
هدایت الکتریکی
کل جامدات محلول
کدورت
اکسیژن محلول
BOD5
COD
نیترات
فسفات
قلیاییت
کلیفرم
کادمیم
سرب

واحد سنجش
میکروزیمنس برسانتیمتر مربع
mg/l
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN per100
mg/l
mg/l

تراز ( )1آشامیدنی
6/5-8/5
>400
>500
>1
<5
>3
>10
>0/2
>400
>1
>0/01
>0/05

تراز ( )2حفظ حیات آبی
6/5-8/5
>3000
>2000
.>50
<5
>5
>4
>5
>0/1
<20
>100
>0/012
>0/1

تراز ( )3آبیاری
6-9
<3000
<2000
<150
>5
<5
<4
<30
<0/1
>600
<1000
>0/01
>5

 -3-2تجزیهوتحلیل دادهها

-3یافتهها و بحث

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS16استفاده

بعد از انجام آزمایشها بر روی نمونههای جمعآوریشده از

شد .پیش از شروع آزمایش نرمال بودن دادهها با استفاده از

ایستگاههای مطالعاتی ،میانگین پارامترهای فیزیکی و

آزمون  K-Sمورد بررسی قرار گرفت .جهت مقایسه میانگین

شیمیایی در فصل پاییز (میانگین سه ماه) و زمستان

بین دادهها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون t

(میانگین سه ماه) به ترتیب در جداول ( 4و  )5نشان

استفاده شد .نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار اکسل 2010

دادهشده است.

رسم شدند.
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جدول  -4میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ایستگاههای مورد مطالعه در رودخانه سیکان در پاییز
ایستگاه
پارامتر ایستگاه

1

2

3

4

5

فسفات (میلیگرم در لیتر)

0/0±03/001 a
3/0±11/12a
0a
19±242/21a

0/0±06/001 b
2/0±77/14b
10±250/48b
22±224/02a

0/0±08/001c
4/0±08/12c
14±470/68c
35±398/31b

0/0±15/002d
5/0±67/13d
20±750/20d
20±544/94c

0/0±4/002e
9/0±24/12e
28±1300/03e
16±652/75d

1/0±75/04a
1±19/25a
9/0±5/15a
1/0±65/05a
11±436/58a
7/0±52/15a

2/0±28/05b
20/1±1/11a
8/0±7/13b
5/0±54/07b
14±387/65b
8/0±4/11b

2/0±74/04c
23/1±2/3b
5/0±3/09c
5/0±9/06c
13±593/28c
8/0±3/10b

3/0±5/02d
21/1±7/05a
5/0±5/15c
6/0±8/12d
15±792/99d
7/0±98/15b

4/0±85/03e
21/1±7/23a
5/0±9/15 d
5/0±82/16c
14±871/08e
8/0±18/17b

نیترات (میلیگرم در لیتر)
کلیفرم مدفوعی (MPN per100
جامدات کل (میلیگرم در لیتر)
کدورت ()NTU
دما (سانتیگراد)
(DOمیلیگرم در لیتر)
(BOD5میلیگرم در لیتر)
(ECمیکروزیمنس در سانتیمتر)
pH

حروف غیرمشابه نشان از اختالف معنیدار در سطح  0/05است
جدول  -5میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در ایستگاههای موردمطالعه در رودخانه سیکان در زمستان
پارامتر ایستگاه
فسفات (میلیگرم در
لیتر)
نیترات (میلیگرم در
لیتر)
کلیفرم مدفوعی
()MPN per100
جامدات کل
(میلیگرم در لیتر)
کدورت ))NTU
دما (سانتیگراد)
(DOمیلیگرم در
لیتر)
BOD5
(میلیگرم در لیتر)
(ECمیکروزیمنس در
سانتیمتر)

ایستگاه
1

2

3

b
0/0±0015/0001b 0/0±006/0001a
0/0±0015/0001

4

5

0/0±05/0001d 0/0±025/0001c

5/0±67/12a

3/0±52/11b

4/0±99/12c

6/0±55/13 d

9/0±99/15e

0a

20±210/17b

21±410/65c

18±680/98d

25±1120/45e

18±270/35a

15±240/92b

18±410/33c

20±570/49d

16±660/99e

2/0±5/12a
1±17/28a

4/0±61/07b
18/1±3/15ab

5/0±4/09c
19/1±4/06ab

6/0±55/10d
1±20/20b

9/0±4/14e
20/1±4/10b

0±10/28b

9/0±9/15b

0±8/61a

8/0±5/24a

8/0±7/90a

1/0±85/17a

5/0±73/28b

6/0±2/26b

7/0±2/19c

6/0±05/12b

439/22±5/77a

492/24±5/16b

15±597/34c

20±794/17d

20±874/81e

7/0±52/26a

8/0±6/18b

8/0±70/11b

8/0±72/20b

8/0±85/26b

pH
حروف غیرمشابه نشان از اختالف معنیدار در سطح  0/05است.

مطابق جدول ( )4در فصل پائیز در تمامی ایستگاهها مقدار
فسفات بیش از حد مجاز بوده است .با توجه به جدول ()5
مشخص میشود که در فصل زمستان فقط ایستگاههای  4و
( 5واقع در پائیندست رودخانه) ،خارج از استاندارد بودند.

وقوع این امر به این دلیل است که حوزه آبریز رودخانه
سیکان خیلی وسیع نبوده و بیشتر سطح این حوزه تحت
تأثیر توده بارانزای غربی و جنوب غربی قرار دارد ،لذا در
روزهای بارانی سال ،حجم وسیعی از سیالب وارد رودخانه
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میشود که سبب کاهش سطح فسفات در زمستان میشوند.
با توجه به جداول ( 4و  )5مشخص میشود که میزان فسفات
در تمام ایستگاهها در فصل پاییز مقادیر باالتری را در مقایسه
با زمستان داشته است ،که اختالف معنیداری نیز وجود
داشته است ( .)P<0/05در فصل پاییز تمامی ایستگاهها
دارای اختالف معنیدار بودند ( )P<0/05اما در فصل
زمستان ایستگاههای  2و  3اختالف معنیداری را با یکدیگر
نشان ندادند ( .)P<0/05لذا با توجه به این موارد میتوان
گفت در مجموع رودخانه سیکان از نظر مقدار فسفات در
فصل پائیز در شرایط نامطلوب اما در فصل زمستان در شرایط
مطلوب قرار داشت .با توجه به جداول ( )4و ( ،)5نیترات در
دو فصل زمستان و پائیز در تمام ایستگاه دارای اختالف
معنیدار بوده است ( .)P<0/05لذا رودخانه سیکان در فصل
زمستان با اختالفی معنیدار مقادیر باالتری از نیترات را در
مقایسه با پاییز نشان داده است ( .)P<0/05در مقایسه با
استاندارد حفظ حیات آبی در پائیز ایستگاههای  4و  5که در
پائیندست رودخانه قرار داشتند خارج از استاندارد بودند که
علت آن را میتوان به دلیل حضور مجتمعهای مسکونی و
فعالیتهای کشاورزی در اطراف رودخانه در پائیندست
دانست .در زمستان عالوه بر دو ایستگاه ذکرشده ،ایستگاه 1
نیز خارج از استاندارد قرار گرفته است .در مجموع میزان
نیترات رودخانه سیکان در فصل پائیز در حد تراز استاندارد
حیات آبی و در زمستان خارج از این استاندارد قرار داشت
که دلیل آن استفاده از کودهای شیمیایی نیتراته و فسفاته
در زمینهای کشاورزی مجاور بوده است .(Yadollahi et
) al. 2010با توجه به شاخص کلیفرم مدفوعی ،مشخص
گردید که در دو فصل پائیز و زمستان بین ایستگاهها (جداول
 4و  ،)5اختالف معنیدار وجود داشته است ( .)P<0/05در
هر دو فصل با حرکت به انتهای رودخانه میزان کلیفرم
مدفوعی افزایش معنیداری را نشانداد و فصل پائیز با
اختالف معنیدار در مقایسه با فصل زمستان مقادیر کلیفرم
مدفوعی باالتر بوده است ( .)P<0/05وجود کلیفرم در آب
بهخصوص در ایستگاههای انتهایی میتواند دلیل بر حضور
پساب و فاضالب دامی یا انسانی باشد ،که از راههای متفاوت
از قبیل رهاسازی فاضالبهای مجتمعهای انسانی یا دامی
در آب ایجاد میگردد .لذا در مجموع رودخانه سیکان ،ازنظر

پارامتر کلیفرم مدفوعی در هر دو فصل خارج از استاندارد
تراز حیات آبی بوده است.
پارامتر  pHدر ف صل پاییز و زم ستان در ای ستگاه  1با سایر
ایستتتگاهها دارای اختالف معنیدار بوده استتت ( )P<0/05و
از این نظر در هر دو ف صل بهجز ای ستگاه  1سایر ای ستگاهها
خارج از محدوده استتتتاندارد حفظ ح یات آبی بودهاند .لذا
درمجموع رودخانه س تیکان ازنظر پارامتر  pHدر دو فصتتل
پائیز و زمستان خارج از محدوده استاندارد حفظ حیات آبی
قرار گرفته است .در فصل پاییز ای ستگاه  3و  5ازنظر پارامتر
 BOD5اختالف معنیداری با یکدیگر دا شتند ( )P<0/05و
در ف صل زم ستان عالوه بر دو ای ستگاه  3و  5ای ستگاه  2نیز
با این دو ایستتتتگاه اختالف معنیدار نداشتتتت .در مجموع
رودخانه سیکان ازنظر پارامتر  BOD5بین دو ف صل اختالف
معنیداری ندا شت ( .)P<0/05مقای سه اعداد بهد ست آمده
با شاخص حفظ حیات آبی ،ن شان داد که در ف صل پاییز و
زمستتتان فقط ایستتتگاه  1در حد مجاز تراز حیات آبی قرار
دا شت و سایر ای ستگاهها خارج از این ا ستاندارد بودند .لذا
باید گفت رودخانه سیکان در دو فصل پاییز و زمستان ازنظر
پارامتر  BOD5خارج از حد ا ستاندارد حفظ حیات آبی قرار
داشتتت ته استتتتت .دل یل ستتتنجش پارامتر  BOD5وجود
زیستتتتم ند های اکستتتیژنخواه بود که با افزایش میزان
خردهزی ستمندها افزایش یافت .میزان پایینتر این شاخص
در ای ستگاههای پاییند ستی شاید به علت وجود پ سابهای
حاوی خردهزی ستمندها و افزایش میزان آن در ای ستگاههای
پاییند ست با شد .اک سیژن محلول در ف صل پاییز در تمام
ای ستگاهها بهجز ای ستگاههای  3و  4دارای اختالف معنیدار
بود ( .)P>0/05در فصل زمستان دو ایستگاه باالدست یعنی
 1و  2با ستتتایر ایستتتتگاهها دارای اختالف معنیدار بودند
( .)P>0/05فصتتل زمستتتان با اختالف معنیدار نستتبت به
پائیز میزان اکس تیژن محلول باالتری را نشتتان داد .که دلیل
آن را میتوان کاهش میزان دمای هوا و تأثیر آن بر کاهش
میزان دمای آب و انحالل بیشتتتتر اکستتتیژن محلول در آب
دانست .مقایسه اعداد بهدست آمده و استاندارد حفظ حیات
آبی ،نشتتان میدهد که در هر دو فصتتل تمام ایستتگاهها در
محدوده مجاز برای این استاندارد قرار داشتهاند و در مجموع
رودخانه سیکان در هر دو ف صل مورد مطالعه از نظر پارامتر
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اک سیژن محلول در حد ا ستاندارد قرار دا شته ا ست .پارامتر
هدایت الکتریکی در هر دو فصتتل پائیز و زمستتتان ،در تمام
ایستتتت گاه ها دارای اختالف معنیدار بود ( .)P>0/05ولی
بررسی این پارامتر در رودخانه سیکان بین دو فصل اختالف
معنیداری را نشتتتان ندادند ( .)P<0/05ازنظر استتتتاندارد
حفظ حیات آبی تمام ایستگاه در حد استاندارد قرار داشتند
و رودخانه س تیکان درمجموع دو فصتتل نیز در محدود مجاز
برای این استاندارد قرار گرفته است .پارامتر  TDSدر هر دو
ف صل پائیز در تمام ای ستگاهها دارای اختالف معنیدار بودند
( )P>0/05و در فصل زمستان فقط ایستگاههای  1و  2فاقد
اختالف معنیدار بودند ( .)P>0/05بررستتتی این پارامتر در
رودخانه ستتیکان بین دو فصتتل پاییز و زمستتتان ،اختالف
معنیداری را ن شان نداد ( .)P<0/05از نظر ا ستاندارد حفظ
حیات آبی برای پارامتر  TDSتمام ایستگاه در حد استاندارد
قرار دا شتند و رودخانه سیکان در مجموع دو ف صل نیز در
محدود مجاز برای این استتتتاندارد قرار گرفته استتتت .نتایج
برر سی پارامتر کدورت حاکی از این بود که در هر دو ف صل
پائیز و زمستتتتان ،در تمام ایستتتتگاهها اختالف معنیداری
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وجود داشتتتته استتتت ( .)P>0/05بررستتتی این پارامتر در
رودخانه سیکان بین دو فصل اختالف معنیدار داشته است
و در فصتتتل پائیز مقادیر باالتری از این پارامتر اندازهگیری
شده ا ست .لذا با توجه به نتایج م شخص می شود با حرکت
به سمت پائیندست رودخانه میزان کدورت در هر دو فصل
پاییز و زمستتتان افزایش یافته استتت .کدورت به دلیل ورود
مواد مختلف ،حالت کلوئ یدی بستتتتر رودخانه در آب و نیز
افزایش ار گانیستتتم های پالنکتون یک میکروستتتکوپی آب
میباشتتتد (فیتوپالنکتونها) که برحستتتب نوع ایستتتتگاه و
موقعیت توپوگرافی ب ستر ،دبی ،ورود پ سابها و نیز ف صول
قابلتغییر استتتت و در زمستتتتان به دل یل وقوع بارندگی و
افزایش دبی آب کدورت در مقای سه با پائیز بی شتر ا ست .در
جدول( )6پارامترهای اندازهگیری شتتتده بین دو فصتتتل با
یکدیگر مقای سه شدهاند .بر این ا ساس ،پارامترهای ف سفات،
نیترات ،کلیفرم مدفوعی ،کدورت ،اکستتتیژن محلول بین دو
فصتتتل پاییز و زمستتتتان دارای اختالف معنیدار داشتتتتند
(.)P>0/05

جدول  -6مقایسه پارامترهای اندازهگیری شده در دو فصل پائیز و زمستان
پارامتر ایستگاه

پائیز

زمستان

فسفات (میلیگرم در لیتر)

0/0±14/06 a

0/0±01/009b

نیترات (میلیگرم در لیتر)

4/0±97/17a

6/0±14/18b

کلیفرم مدفوعی ()MPN per100

28±554/75a

23±484/45b

جامدات کل (میلیگرم در لیتر)

20±412/99a

15±430/80a

کدورت ()NTU

3/0±02/38a

5/0±70/55b

دما (سانتیگراد)

21/0±14/93a

19/0±02/58a

(DOمیلیگرم در لیتر)

6/0±98/41a

9/0±02/10b

(BOD5میلیگرم در لیتر)

5/0±14/2a

5/0±40/35a

(ECمیکروزیمنس در سانتیمتر)

615/48±80/25a

639/35±40/68a

pH

8/0±07/37a

8/0±47/44a

حروف غیرمشابه نشان از اختالف معنیدار در سطح  0/05است.
در جدول ( ،)7خالصه نتایج شاخصهای  NSFWQIو

 54و  55و  BCWQIبا  17/5و  24/7باالترین سطح این شاخص

 BCWQIدر ایستگاههای بررسیشده آورده شدهاست .بر اساس

را نشان دادند.

این جدول شاخص  NSFWQIدر پاییز و زمستان به ترتیب با
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جدول -7نتایج شاخصهای کیفی  NSFWQIو  BCWQIدر رودخانه سیکان.
ایستگاه

شاخص

1

NSFWQI
BCWQI
NSFWQI
BCWQI
NSFWQI
BCWQI
NSFWQI
BCWQI
NSFWQI
BCWQI

2
3
4
5

پاییز
مقدار
52
15/3
54
17/5
47
21/1
40
22/6
39
23/8

نتایج شاخص  NSFWQIنشان میدهد که حداکثر شاخص
کیفیت آب در زمستان در ایستگاه  2و با مقدار  55و حداقل
آن در ایستگاه  5با  39در پاییز ثبت شد (جدول  .)7در بین
ایستگاههای مورد مطالعه ایستگاههای  1و  2در وضعیت
متوسط و سایر ایستگاه در وضعیت بد قرار داشتند.

زمستان
توصیف
متوسط
خوب
متوسط
خوب
بد
مناسب
بد
مناسب
بد
مناسب

مقدار
51
24/5
55
24/7
45
27/7
41
29/2
39
30/1

توصیف
متوسط
مناسب
متوسط
مناسب
بد
مناسب
بد
مناسب
بد
مناسب

اما از نظر شاخص  BCWQIایستگاهها در وضعیت خوب و
مناسب قرار داشتند ،بهترین وضعیت مربوط به ایستگاه 1
( )15/3و بدترین وضعیت مربوط به ایستگاه  )30/1( 5بود.
در شکل ( )1تغییرات فصلی شاخص  BCWQIدر
ایستگاههای مطالعاتی در طول دوره نشان داده شده است.

شکل -1تغییرات فصلی شاخص  BCWQIدر ایستگاههای مطالعاتی در طول دوره بررسی در رودخانه سیکان

نتایج حاصل از نرمافزار  NSFWQIنشان داد ،در رودخانه
سیکان دو ایستگاه  1و  2که در باالدست قرار داشت در دو
فصل پاییز و زمستان از نظر وضعیت این شاخص ،در حد
متوسط قرار داشتند .به این معنی که در صورت استفاده از
این آب جهت تأمین آب شرب به تصفیه پیشرفته نیاز است
و این آب برای پرورش شیالت و گونههای مقاوم آبی و برای
شرب حیوانات اهلی مناسب است ،سایر ایستگاه در وضعیت
بد قرار داشتند به این معنی که برای آبیاری اراضی کشاورزی
مناسب بود ( .)Bollinger et al., 1999اما نتایج حاصل از

شاخص  BCWQIنشان داد که در فصل پاییز دو ایستگاه 1
و  2در وضعیت خوب و سایر ایستگاه در وضعیت مناسب قرار
داشتند .در فصل زمستان تمام ایستگاهها در وضعیت مناسب
قرار داشتند .دلیل کاهش کیفیت آب با حرکت از سرچشمه
به پاییندست که در هر دو شاخص قابل مشاهده است ،تخلیه
فاضالب و پسابهای انسانی و کشاورزی است
( .)Langhammer et al., 2012در حقیقت تخلیه فاضالب
به آب رودخانه نهتنها باعث کاهش کیفیت آب در ایستگاه
خروجی شده است ،بلکه ایستگاههای پاییندست را نیز تحت
تأثیر قرار داده است .علت تفاوت زیاد در نتایج این دو شاخص
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به ماهیت این دو شاخص برمیگردد .شاخص  BCWQIبه
دلیل استفاده از پارامتر ماکزیمم تخطی مجاز در مقدار
عددی ،دقت نمونههای برداشت شده را مورد ارزیابی قرار
نمیدهد ( )Khorbane et al., 2013و به دلیل اینکه این
شاخص از استانداردهای هر حوضه ،منطقه یا کشور استفاده
میکند و
در این تحقیق نیز شاخص حیات آبی منطقه مدنظر بود ،نتایج
مطلوبتر بودند و دلیل دیگر ایناست که تا زمانی که مقادیر
از حد استاندارد تجاوز نکرده باشد روند کیفی آب نشان داده
نمیشود ،که در این تحقیق نیز اکثر پارامترها از
حد استاندارد تجاوز نکردند و دیگر اینکه به دلیل استفاده از
ماکزیمم تخطی ( )F3در این شاخص مشخص نمیشود چه
تعداد از برداشتها در حد باالی ماکزیمم استاندارد واقع
شدهاند ( ،)Khorbane et al., 2013که نتیجه آن نشان
دهنده وضعیت مناسب و خوب در این شاخص در مقابل
وضعیت متوسط و بد شاخص  NSFWQIاست.

شد .نتایج این تحقیق به طور خالصه در این بخش ارایه شده
است:
شاخص کیفی  NSFWQIدر ایستگاههایی که در
-1
سرچشمه و باالدست رودخانه واقع بودند ،وضعیت کیفی
متوسط را نشان داد.
بر طبق شاخص کیفی  NSFWQIسایر
-2
ایستگاههای واقع در محدوده مطالعاتی (به جز ایستگاههای
واقع در سرچشمه و مناطق باالدست رودخانه) در دو فصل
پاییز و زمستان وضعیت کیفی بد را نشان دادند.
طبق شاخص  BCWQIایستگاههای واقع در
-3
سرچشمه و مناطق باالدست رودخانه در فصل پاییز در
وضعیت کیفی خوب و سایر ایستگاهها در این فصل در
وضعیت مناسب قرار داشتهاند.
با توجه به شاخص  BCWQIتمامی ایستگاهها
-4
در فصل زمستان در وضعیت کیفی مناسب قرار داشتهاند.
با توجه به ماهیت شاخصها و طبقهبندی خاص هر شاخص،
مجموع نتایج به دست آمده نشان میدهد رودخانه سیکان
در وضعیتی هشدار آلودگی کیفی قرار دارد و باید نسبت به
کنترل شرایط فعلی که منجر به کاهش کیفیت آبشده است
اقدام شود.
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Abstract
In this research, five sampling stations were selected on the Seikan River in order to investigate the
water quality of the river and sampling was carried out during autumn and winter 2015. Zoning or
classification of water quality of the river was determined based on BCWQI was NSFWQI indicators.
Qualitative indicators showed the NSFWQI index was within average condition at the source and
upstream stations; other stations showed bad situation in fall and winter. In the case of BCWQI index,
the stations 1 and 2 had good conditions in fall, whereas, the other stations in this season and the whole
stations were in suitable conditions in winter. These results indicated that NSFWQI has better validity
rather than BCWQI because in the software program for NSFWQI, measured indicators can overlap
other parameters based on their weight limits. Hence, the index resulted has higher validity. Therefore,
the results of this indicator provide decision making for monitoring and controlling the polluting sources
of the river water and its proper application in different water consumption for the authorities. The
results showed that the river's water is appropriate for agriculture and aquaculture in both seasons.
Keywords: Seikan River; NSFWQI; BCWQI; Water Quality
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