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چکیده
روندیابی زمانی و مکانی کیفیت آب برای برنامهریزی مدیریت منابع آب ضروری است .هدف از انجام این پژوهش تعیین
کیفیت منابع آب رودخانه چهلچای با استفاده از شاخص  NSFWQIاست .نمونهبرداری طی یک سال آبی از مهر  6731تا
شهریور  6731به صورت ماهانه از پنج ایستگاه در خروجی زیرحوضهها انجام شد .پارامترهای اکسیژن محلول ،کل جامدات،
نیترات ،فسفات ،درجه حرارت ،اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ،pH ،کدورت و کلیفرم مدفوعی با استفاده از روشهای
استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت .شاخص  NSFWQIبر اساس دادههای جمعآوریشده برای هر نمونهبرداری محاسبه و
سپس کیفیت آب از نظر مکانی در مسیر رودخانه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی به پنج طبقه ،از خیلی بد تا عالی،
تقسیمبندی شد .اثرگذاری هر زیرحوضه در میزان شاخص کیفیت آب تعیین و سپس زیرحوضهها به ترتیب درصد اثرگذاری
اولویتبندی شدند .نتایج نشان داد که کیفیت آب در ماههای مختلف نمونهبرداری با توجه به شاخص  NSFWQIبین سه
کلاس بد ،متوسط و خوب در حال تغییر بود .در فصول مختلف سال ،رودخانه از لحاظ کیفیت آب در کلاس متوسط قرار
گرفت .از دلایل قرارگیری کیفیت آب در طبقه متوسط را میتوان به عواملی چون کاهش دبی رودخانه در فصل تابستان،
افزایش فعالیتهای تفریحی و تفرجی در محدوده رودخانه ،پسابهای کشاورزی و کشت غیراصولی در اراضی شیبدار ،تخلیه
فاضلابهای روستایی ،پساب حاصل از استخر پرورش ماهی ،و تراکم بالای دام در منطقه اشاره کرد .بنابراین ،با توجه به
یافتههای این تحقیق ،مسئله کیفیت آب در این رودخانه میبایست بیشتر موردتوجه مدیران و برنامهریزان مدیریت منابع آب
قرار گیرد.
واژههای کلیدی :کیفیت آب؛ سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ شاخص NSFWQI؛ مدیریت منابع آب
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 -9مقدمه
حفاظت و استفاده بهینه منابع آب از اصول توسعه پایدار هر
کشور محسوب میشود .کیفیت آبهای سطحی تحت تأثیر
فرآیندهای طبیعی و فعالیتهای انسانی قرار دارد.
فرآیندهای طبیعی شامل شرایط اقلیمی ،وجود سازندهای
حساس و انتقال رسوب و فعالیتهای انسانی شامل توسعه و
گسترش شهرنشینی ،تغییر کاربری اراضی و تخلیه
پسابهای صنعتی و کشاورزی میباشند .افزایش بهرهبرداری
از منابع آب در حوضه آبریز مسئول بسیاری از بار آلودگی
است که این فعالیتهای بهرهبرداری از آب اغلب منجر به
کاهش کیفیت آب و تغییر در ساختار فیزیکی و بیولوژیکی
رودخانهها میشوند ( .)Muangthong 2015آلودگی
آبهای سطحی با مواد شیمیایی سمی و مواد مغذی و تخلیه
پسابها مشکلات زیستمحیطی گوناگونی را بهوجود آورده
است .در این راستا با بررسی کیفیت آب رودخانه میتوان تا
حدودی برای حل این مشکلات ،برنامهریزی و سپس کنترل
نمود ( .)Razzaz et al. 2007شاخصهای کیفی آلودگی
آب روشهایی هستند که مدیریت منابع آب میتواند از آن
بهعنوان یک ابزار مدیریتی قوی برای تصمیمگیریهای
مربوطه استفاده کند ( .)Liou et al. 2003مهمترین
شاخصهای مورداستفاده جهت ارزیابی کیفیت آبهای
سطحی شامل شاخص کیفیت آب مؤسسه ملی بهداشت
امریکا ( ،)NSFWQIشاخص افزایشی کیفیت آب
( ،)BCWQIشاخص کیفیت آب اورگان ( ،)OWQIشاخص
کیفیت آب کانادا ( ،)CWQIو شاخص طبقهبندی آب
کشاورزی ( )WILCOXمیباشند .با مقایسه بین
شاخصهای ذکرشده ،شاخص کیفیت آب مؤسسه ملی
بهداشت امریکا ) (NSFWQIبهعنوان شاخص برتر انتخاب
شد .از دلایل عمده انتخاب این شاخص در این تحقیق
میتوان به مرسوم بودن ،ساده بودن ،دارا بودن نرمافزار جهت
محاسبه ،راحتی اندازهگیری پارامترها در ایران و همچنین
مطالعات صورتپذیرفته در این زمینه اشاره نمود
( .)Zandbergen and Hall 1988شاخص کیفیت آب
 NSFWQIبر اساس پارامترهای اکسیژن محلول،pH ،
کدورت ،کل جامدات ،دما ،اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی،6
Biochemical Oxygen Demand

1

فسفات ،نیترات ،و کلیفرم مدفوعی تعیین میگردد
(Shokohi et al. .)Jonnalagadda and Mhere 2001
) (2011به این نتیجه رسیدند که بیشتر نمونههای
اندازهگیریشده دارای کیفیت خوب بوده و شاخص
محاسبهشده نشاندهنده کیفیت خوب آب است .بر اساس
این نتایج کیفیت آب دریاچه پشت سد آیدغموش برای
استفادههای مختلف مناسب میباشدSadeghi et al. .
) (2015بر اساس شاخص  NSFWQIمشخص کردند که
کیفیت آب رودخانه زرینگل در حد متوسط میباشد اما زه-
آبهای کشاورزی کیفیت نامناسبی داشت که ناشی از
فعالیتهای تفرجی و کشاورزی در بالادست ایستگاه پایش
بود ،Nor-Azalina et al. (2012) .کیفیت آب رودخانه
سالک واقع در مالزی را با استفاده از شاخص WQI
موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از این تحقیق
نشاندهنده مقدار پایین غلظت اکسیژن محلول و مقادیر
بالایی از اکسیژن موردنیاز شیمیایی و سرب بوده و آب این
رودخانه بر اساس شاخص جز دسته آبهای آلوده
طبقهبندی شد Pote et al. (2012) .طی تحقیقی که بر
روی کیفیت آب رودخانه گودواری انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که مقدار شاخص  NSFWQIبهدستآمده
نشاندهنده کیفیت نامناسب و متوسط میباشد و بیشترین
بار آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی و خانگی بوده است.
با توجه به مصارف و کاربردهای مختلف آب در زندگی بشر و
نظر به محدودیتهای بهرهبرداری از منابع آب در اکثر نقاط
کشور و آلودگی روزافزون ،کنترل کیفیت منابع موجود امری
مهم و ضروری به نظر میرسد (House and Newsome
) .1989حوزه آبخیز چهلچای از حوضههای مهم و
درعینحال بحرانی از نظر منابع آب در سطح استان گلستان
به شمار میرود .ازاینرو هدف از انجام این پژوهش بررسی
شرایط کیفیت آب و تعیین اولویت مکانی آن در این رودخانه
بر اساس شاخص  NSFWQIمیباشد.

 -2مواد و روشها
 -9-2منطقه مورد مطالعه
رودخانه چهلچای یکی از سرشاخههای بزرگ گرگانرود
است که در محدوده شهرستان مینودشت قرارگرفته است.
مساحت آبخیز این رودخانه حدود  21هزار هکتار میباشد و
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در بین ´ 11˚27الی ´ 11˚73طول شرقی و ´ 71˚13الی
´ 73˚67عرض شمالی واقع شدهاست .میزان بارندگی سالانه
منطقه تقریباً  313میلیمتر است .پوشش گیاهی غالب
حوضه در بخش شمالی ،جنگل و در جنوب به تیپ مرتعی و
خشک تغییر مییابد .ساختار اقتصادی حوضه موردمطالعه
زراعت و دامپروری میباشد که مهمترین بخش اشتغالزایی

منطقه از طریق زراعت تأمین میگردد .از نظر زمینشناسی
حوضه موردمطالعه شامل سازندهای پالئوزوئیک تا کواترنر
است .از مهمترین سازندهای حوضه میتوان به مزدوران،
خوشییلاق ،چمنبید ،مبارک و سازندهای عهد حاضر نام
برد که تقریباً در تمام آنها آهک وجود دارد (شکل .)6

شکل  -6منطقه موردمطالعه و پراکنش مکانی ایستگاههای حوضه آبریز چهلچای

 -2-2تعیین ایستگاههای موردمطالعه در طرح

 -3-2اندازهگیریهای آزمایشگاهی

نمونهبرداری در این پژوهش از نوع لحظهای-ترکیبی
میباشد .موقعیت کلی رودخانه ابتدا با استفاده نقشههای
دریافتی از  Google Earthمورد بررسی قرارگرفته و نقشه
کلی منطقه در محیط نرمافزار  GISتهیه شد .در حوضه
آبخیز چهلچای آبراهه اصلی و فرعی بر اساس نقشه ترسیم
و سپس با توجه به هدف به  1زیرحوضه (واحد
هیدرولوژیک) تقسیم شد .ایستگاهها نیز در خروجی هر
زیرحوضه انتخاب شدهاند .ایستگاههای منتخب با استفاده از
دستگاه  GPSتعیین موقعیت شده و نمونهبرداری از
ایستگاهها در طول رودخانه در طی یک سال از مهر 6731
تا شهریور  6731بهصورت ماهانه انجامگرفت.

ظروف مورداستفاده نمونهبرداری طبق دستورالعملهای
کتاب روشهای استاندارد ( ،)Clescerl et al. 2005aاز
جنس پلیاتیلن شیشهای بود .بهمنظور آمادهسازی ظروف،
ابتدا به کمک یک مایع شستشوی رقیقشده ،ظروف
پاکسازی و سپس در کوره در دمای  633درجه سلسیوس
به مدت  6ساعت خشک شدند .پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی و زیستی موردنیاز برای تعیین شاخص
 NSFWQIشامل اکسیژن محلول ،درجه حرارت ،کدورت،
جامدات کل ،فسفات ،نیترات ،اسیدیته ،اکسیژن موردنیاز
بیوشیمیایی و کلی فرم مدفوعی میباشد .پارامترهای کل
جامدات محلول ،درجه حرارت ،اکسیژن محلول و اسیدیته
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با استفاده از دستگاه مولتی پارامتر دو کاناله رومیزی (مدل
 HQ40Dکمپانی  )HACHدر محل نمونهبرداری
اندازهگیری شدند .این دستگاه قابلحمل ،با طیف گستردهای
از الکترودهای هوشمند  Intellicalتماس میگیرند و
بهصورت خودکار پارامتر مورد آزمون را تشخیص میدهند.
میزان جذب پارامترهای فسفات و نیترات ابتدا با استفاده از
6705 UV/Vis
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
 )JENWAYبه ترتیب در طولموجهای  133و 463
نانومتر مطابق قرائت و سپس با تهیه نمودارهای استاندارد
تعیین غلظت شدند ( .)Clescerl et al. 2005bکدورت
نمونهها با استفاده از دستگاه کدورتسنج (مدل HACH
 )2100Nاندازهگیری شد .کدورتسنج ،میزان پراکندگی و
جذب نور حاصل از منبع نوری حین عبور از محلـول را
اندازه میگیرد و با واحـد  NTUگـزارش میشود .کلیفرم
مدفوعی با استفاده از سواب توتال کلیفرم یکبار مصرف
بهوسیله دستگاه  )Ensure plus( Hygienaو اکسیژن
موردنیاز بیوشیمیایی با دستگاه  BODسنج (مدل BD
 )600تعیین مقدار شدند .بهمنظور محاسبه مقدار جامدات
کل مطابق روش بهداشت محیط ایران ،نمونهای که بهخوبی
مخلوط شده از میان یک صافی استاندارد با وزن معلوم
عبورداده و باقیمانده روی صافی تا رسیدن به یک وزن ثابت
در  637تا  631درجه سلسیوس درون کوره خشک شد.
افزایش وزن صافی ،کل جامدات معلق را نشان و سپس با
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مجموع کل جامدات معلق و کل جامدات محلول ،مقدار کل
جامدات در آب محاسبه شد.
 -4-2محاسبه شاخص کیفی NSFWQI

از بین شاخصهای آلودگی آب ،استفاده از شاخص
 NSFWQIنسبت به دیگر شاخصها سادهتر و بیشتر
مورداستفاده محققین قرار میگیرد (Nor-Azalina et al.
) .2012در این مطالعه با استفاده از نرمافزار آنلاین
 ،NSFWQIشاخص کیفیت آب بر اساس حاصلضرب دو
عامل اصلی این شاخص یعنی وزن پارامتر ( )Wiکه در
جدول ( )6آورده شدهاست و نیز ارزش کیفی پارامتر (،)Qi
مطابق رابطه ( )6بهصورت یک عدد مجزا برای هر نمونه در
ایستگاههای نمونهبرداری محاسبه شد .با بهدست آوردن یک
عدد بدون بعد با توجه به جدول ( )2کیفیت آب در این
حوضه در ایستگاههای منتخب به وضعیت خیلی خوب،
خوب ،متوسط ،بد و خیلی بد طبقهبندی شد.
𝑛∑
𝑖𝑄𝑖𝑊 𝑖=1

()6

𝑖𝑊 ∑

= NSFWQI

در این رابطه  Wiوزن یا درجه اولویت عامل از صفر تا یک،
 NSFWQIشاخص کیفیت آب که مقدار آن از صفر تا 633
متغیر است و  Qiکیفیت پارامتر از صفر تا  633است.

جدول  -6پارامترهای مورد ارزیابی و فاکتور وزنی نهایی در NSFWQI
پارامتر آلودگی

فاکتور وزنی

اکسیژن محلول

3/63

کلی فرم مدفوعی
pH
BOD5
نیترات
فسفات
درجه حرارت
کدورت
کل مواد جامد

3/61
3/66
3/66
3/63
3/63
3/63
3/33
3/33
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جدول  -2رنگبندی و تعاریف بهکاررفته در روش NSFWQI
رنگ

مقدار شاخص

تعریف

قرمز
نارنجی
زرد
سبز
آبی

3-21
21-13
16-33
36-33
36-633

بسیار بد
بد
متوسط
خوب
عالی

 -5-2اولویتبندی حوضه آبخیز به ازای واحد سطح
اولویتبندی زیرحوضهها ازنظر کیفیت آب میتواند کمک
مناسبی جهت برنامهریزی برای مدیریت منابع آب و منابع
طبیعی باشد .در این پژوهش با استفاده از شاخص
بهدستآمده در خروجی زیر حوضههای مختلف،
اولویتبندی انجام میگیرد .ابتدا متوسط شاخص کیفیت آب
در هر زیرحوضه با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود.

()2

𝑖𝐴×𝑖𝐼𝑄𝑊
̅̅̅̅̅̅̅
= 𝐼𝑄𝑊
𝑡𝐴

که̅̅̅̅̅̅
 WQIمتوسط شاخص زیرحوضه WQIi ،شاخص هر
زیرحوضه Ai ،مساحت هر زیرحوضه و  Atمساحت کل حوضه
است .سپس بهصورت متناوب با حذف متوالی هر زیرحوضه
مطابق رابطه ( ،)7یک ضریب شاخص ( )Fnبرای کیفیت آب
بهدست میآید .ضریب شاخص بالاتر نشاندهنده اثرگذارتر
بودن آن زیرحوضه بر روی کیفیت آب خروجی از کل حوضه
است.

()7

× 100

̅̅̅̅̅̅
𝑖𝐼𝑄𝑊𝑊𝑄𝐼 −
|
̅̅̅̅̅̅
𝐼𝑄𝑊 ∑

| = 𝑛F

̅̅̅̅̅̅ متوسط شاخص زیرحوضه و
که  Fnضریب شاخصWQI،
 WQIiشاخص هر زیرحوضه است.

 -6-2تجزیهوتحلیل دادهها
بهمنظور مقایسه خصوصیات کیفی آب در مکان و زمانهای
مختلف از آزمون کرتهای خردشده در واحد زمان 6استفاده
شد .بدین منظور ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کلموگروف-اسمیرونوف 2موردبررسی قرار گرفت.
چنانچه سری دادهها نرمال نباشند با استفاده از تبدیل
مناسب  ،BOX-COXلگاریتمی و غیره دادهها نرمال شدند.
در نهایت با انتقال دادهها به نرمافزار  SASآزمون کرتهای
خردشده در واحد زمان انجام شد .برای انجام مقایسۀ
میانگین نیز از آزمون حداقل تفاوت معنیداری LSD
استفاده شد .رسم نمودار روند تغییرات زمانی و مکانی
مقادیر در محیط نرمافزاری  Excelانجام شد .همبستگی
بین پارامترها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در
نرمافزار  SPSSموردبررسی قرار گرفت.

 -3یافتهها و بحث
 -9-3بررسی پارامترهای موردمطالعه
جهت بررسی وضعیت کیفی رودخانه با استفاده از شاخص
 ،NSFWQIپارامترهای دما ،pH ،کدورت ،کل جامدات،
نیترات ،فسفات ،درصد اشباعیت اکسیژن محلول ،اکسیژن
موردنیاز بیوشیمیایی و کلیفرم مدفوعی مورد استفاده
قرارگرفتهاند .شکل ( )2روند تغییرات پارامترهای
موردمطالعه را در طی یک سال نمونهبرداری نشان میدهد.

Split- Plot in time
Kolmogorov- Smirnov Test
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شکل  -2روند تغییرات پارامترهای موردمطالعه در طول نمونهبرداری

بیشترین میزان اکسیژن محلول در طول دوره پژوهش
مربوط به ایستگاه چهارم برابر با  67/62میلیگرم در لیتر در
آذرماه سال  6731بود .مقدار بالای اکسیژن محلول ناشی از
دمای پایین آب و بارشهای شدید در این ماه میباشد.
کمترین مقدار آن نیز مربوط به ایستگاه اول در تیرماه برابر
با  3/36میلیگرم در لیتر اندازهگیری شد .تغییرات اکسیژن
محلول در زمان ،از فصل پاییز به زمستان حالت افزایشی و
سپس روند کاهشی داشت .این نتیجه با تحقیقی که بیان
کردند میزان اکسیژن محلول در ماههای مرطوب بیشتر از
ماههای خشک میباشد ،مطابقت دارد (Sanchez et al.
) .2007روند تغییرات  pHبهصورت نامنظم و در محدوده
 3/6الی  3/3بوده است و اختلاف چندانی در ایستگاههای
مختلف مشاهده نشد .قلیایی بودن  pHنشاندهنده درصد
بالایی از نمکهای محلول در آب (ناشی از فرسایش و انحلال
سازندها) میباشد ( .)Katiraie 2001در تحقیقی که بر

روی رودخانه زایندهرود انجام شد به این نتیجه رسیدند که
تغییرات  pHبین  3/2تا  3/1متغیر است که تقریباً مشابه
نتایج پژوهش حاضراست (Hajiannejad and Rahsapar
) .2010بیشترین میزان کدورت برابر با  6314/77 NTUدر
اسفندماه در ایستگاه اول اندازهگیری شد .این میزان بالای
کدورت به دلیل ذوب برف در ارتفاعات و ورود سیلاب به
رودخانه و همچنین فعالیتهای انسانی نظیر تخلیه فاضلاب
روستایی و پسابهای حاصل از پرورش ماهی در بالادست
ایستگاه است .کمترین میزان کدورت مربوط به ایستگاه دوم
در شهریورماه برابر با  7/26 NTUبود که با استاندارد آب
شرب و تخلیه آبهای سطحی متناسب است .بیشترین
مقدار کل جامدات در طول نمونهبرداری مربوط به ایستگاه
سوم برابر با  322/1میلیگرم در لیتر در شهریورماه و
کمترین مقدار آن برابر با  613/4در ایستگاه چهارم در
اسفندماه اندازهگیری شد .از دلایل افزایش جامدات در آب
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میتوان تراکم بالای دام در منطقه و تخلیه فاضلابهای
روستایی و فرآیندهای طبیعی اشاره کرد .روند تغییرات کل
مواد جامد در ایستگاه دوم حالت ثابتی داشت ،در ایستگاه
چهارم در ماه فروردین به بالاترین حد خود رسید و در بقیه
ایستگاهها تا ماه فروردین روند کاهشی و سپس در فصل
تابستان افزایش یافت .بیشترین میزان دما مربوط به
ایستگاه پنجم به میزان  73/1 Cدر خردادماه و همچنین
کمترین میزان در آذرماه برابر با  3/1 Cمربوط به ایستگاه
اول و چهارم اندازهگیری شد .بیشترین میزان  BOD5در
مردادماه برابر با  64/1میلیگرم در لیتر مربوط به ایستگاه
پنجم بودهاست .این میزان  BOD5از استاندارد آب
آشامیدنی ( 1میلیگرم در لیتر) بیشتر است که کاهش دبی
و فعالیتهای تفریحی در فصل تابستان میتواند دلیلی برای
افزایش این پارامترباشد .مطالعه ( )Rahmani 2006که در
اکثر ایستگاهها میزان  BOD5بیش از استانداردهای موجود
بیان شد ،دلیل این امر تخلیه بیرویه فاضلاب روستایی،
شهری و صنعتی به داخل رودخانه بیان گردیدهاست .روند
تغییرات زمانی فسفات نامنظم بودهاست و بیشترین غلظت
آن در فصل تابستان میباشد .افزایش فسفات به دلیل
فعالیتهای کشاورزی در منطقه و همچنین ورود سموم و
کودهای شیمیایی به درون رودخانه میباشد .بیشترین
میزان غلظت نیترات مربوط به ایستگاه پنجم در مردادماه
ایستگاه پنجم

ایستگاه چهارم

برابر با  3/33میلیگرم در لیتر و کمترین آن در اردیبهشت
برابر با  3/37است .روند تغییرات غلظت نیترات تا فروردین
بهصورت کاهشی و با گذشت زمان در فصل تابستان با
کاهش دبی جریان و همچنین فعالیتهای کشاورزی در
منطقه افزایش یافتهاست .بیشترین تعداد کلیفرم مدفوعی
در طول دوره نمونهبرداری مربوط به ایستگاه پنجم در
مردادماه برابر با  713است .علت این امر را میتوان افزایش
فعالیتهای تفریحی ،افزایش جمعیت در روستاها ،فاضلاب
روستایی و کاهش دبی در فصل تابستان دانست.
 -2-3بررسی تغییرات شاخص NSFWQI
براساس نتایج بهدستآمده از آزمایشها مقدار عددی
شاخص در ماهها و فصول مختلف سال محاسبه شد .کیفیت
آب در ماههای نمونهبرداری بین سه کلاس بد ( 2درصد)،
متوسط ( 36درصد) و خوب ( 3درصد) در حال تغییر
بودهاست .در فصول مختلف و کل سال رودخانه از لحاظ
کیفی در کلاس متوسط قرار گرفتهاست .تغییرات شاخص
 NSFWQIدر طول دوره نمونهبرداری در زمستان روند
افزایشی و در تابستان روند کاهشی نشان داد .روند تغییرات
زمانی شاخص  NSFWQIدر شکل ( )7نشان داده
شدهاست.
ایستگاه دوم

ایستگاه سوم

ایستگاه اول

31
33
13
11

NSFWQI

11

13
41

زمان

شکل  -7روند تغییرات زمانی شاخص  NSFWQIدر ایستگاههای مختلف

با توجه به اعداد بهدستآمده در بین ایستگاههای

در دسته آبهای با شاخص کیفیت خوب قراردارد .ایستگاه

موردمطالعه مشخص شد که ایستگاه دوم در بهمنماه سال

پنجم نیز در مردادماه سال  6731با کمترین مقدار ( )43در

 6731با بیشترین مقدار ( ،)32از بهترین وضعیت کیفیت

دسته آبها با وضعیت بد قرارگرفتهاست .روند تغییرات

آب در رودخانه چهلچای برخوردار بوده و مطابق جدول ()2

مکانی شاخص  NSFWQIدر شکل ( )4نشان داده شده-
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است .ایستگاه اول به دلیل تعدد روستا در بالادست ،زراعت

افزایش فعالیتهای تفرجی در بدترین وضعیت کیفی از

در اراضی با شیب زیاد و فرسایشپذیرتر بودن با توجه

لحاظ شاخص قرارگرفتهاست .میانگین شاخص NSFWQI

سازندهای موجود نسبت به ایستگاه دوم ،سوم و چهارم از

در ماههای مختلف برای ایستگاه اول  ،13ایستگاه دوم ،13

وضعیت کیفی بدتری برخورداراست .میان دست حوضه

ایستگاه سوم  ،17ایستگاه چهارم  11و ایستگاه پنجم 16

(ایستگاه سوم و چهارم) دارای کیفیت متوسط و نشاندهنده

محاسبه شد .نتایج مطالعه در این خصوص با نتایج Abtahi

فرآیند خودپالایی رودخانه با توجه به ایستگاه بالادست

)Nasir-Ahmadi ،Javid et al. (2014) ،et al. (2015

میباشد .ایستگاه پنجم (خروجی حوضه) نیز به دلیل کشت

) et al. (2012و ) Hooshmand et al. (2008مطابقت

برنج در فصل تابستان ،افزایش کود و سموم شیمیایی،

دارد.

حداقل

ایستگاه سوم

حداکثر

ایستگاه دوم

NSFWQI

ایستگاه پنجم

ایستگاه چهارم

میانگین

33
31
33
11
13
11
13
41
43
ایستگاه اول

مکان

شکل  -4روند تغییرات مکانی شاخص  NSFWQIدر ایستگاههای منتخب

بهمنظور آزمون فرضیه معنیداری تغییرات زمانی و مکانی
کیفیت آب ،از روش آماری تجزیه واریانس کرتهای خرد
شده در واحد زمان استفاده شد .نتایج بهدستآمده بر مبنای
شاخص  NSFWQIنشان از قبول فرض معنیداری تغییرات
کیفیت آب در زمان و مکانهای مختلف دارد (جدول .)7
بعلاوه نتایج نشان داد که اثرات متقابل میزان شاخص در
مکان و زمانهای مختلف در سطح  1درصد معنیدار شده

است .در کل دوره نمونهبرداری که یک سال به طول انجامید،
به تعداد  23نمونه از آب رودخانه در ماههای مختلف نمونه
گرفته شد و میزان شاخص برای هرماه تعیین گردید .مقایسه
میانگین دادهها در شکل ( )1نشان میدهد که بیشترین
مقدار مربوط به ایستگاه دوم و کمترین مقدار در ایستگاه اول
بوده و تغییرات بین ایستگاه اول و پنجم معنیدار نشده و در
گروه یکسانی از لحاظ آماری قرارگرفتهاند.

جدول  -7تجزیه واریانس مرکب برای میزان شاخص NSFWQI

**و *

میانگین مربعات
NSFWQI
* 61/31

منابع تغییر

درجه آزادی

تکرار

1

مکان

4

631/23

خطای ()6
زمان

23
7

4/11
**273/3

مکان × زمان

62

*63/13

11
خطای ()2
به ترتیب معنیدار در سطح یک درصد ،پنج درصد
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a
b
c
d

d

ایستگاه پنجم ایستگاه چهارم

ایستگاه دوم

ایستگاه سوم

NSFWQI

33
13
11
14
12
13
13
11
14

ایستگاه اول

شکل  -1مقایسه میانگین شاخص  NSFWQIدر ایستگاههای مختلف نمونهبرداری

میباشد که با افزایش میزان پارامترهای آلودگی ،شاخص در
وضعیت بد قرار میگیرد .اکسیژن محلول با تمامی فاکتورها
همبستگی معکوس داشته است بهغیراز اسیدیته و کدورت
که از لحاظ آماری ارتباط معنیداری بین آنها وجود ندارد.
بین درجه حرارت با فاکتورهای دیگر رابطه معنیدار منفی
دیده شد که این نتیجه بدین معنی است که افزایش آن،
کاهش دبی و کاهش کیفیت آب را نیز به دنبال دارد .بین
اسیدیته و نیترات رابطه مثبت معنیدار دیده شدهاست.
همچنین افزایش کلیفرم مدفوعی ،افزایش اکسیژن موردنیاز
بیوشیمیایی را به دنبال دارد که ناشی از ورود فاضلاب به
درون رودخانه میباشد.

 -3-3همبستگی پارامترهای کیفی و شاخص
NSFWQI
پس از دستیابی به نتایج حاصل از آزمایشها و محاسبه
میزان شاخص از طریق آزمون همبستگی پیرسون به تجزیه و
تحلیل آماری دادهها پرداخته و میزان همبستگی بین
پارامترها و شاخص  NSFWQIموردبررسی قرارگرفت .نتایج
همبستگی ارائه شده در جدول ( )4نشان میدهد که بین
شاخص و اکسیژن محلول از لحاظ آماری رابطه معنیدار
مثبت وجوددارد .بدین معنی است که با افزایش اکسیژن
محلول ،شاخص در وضعیت بهتری قرار میگیرد .همچنین
رابطه بین پارامترهای دیگر با شاخص بهجز اسیدیته و
کدورت از نوع معنیدار منفی میباشد .این نیز بدین معنی

اکسیژن محلول
درجه حرارت
کل جامدات
اسیدیته
نیترات
فسفات
کدورت
اکسیژن بیوشیمیایی
کلی فرم مدفوعی

اکسیژن

محلول

درجه حرارت

کل جامدات

اسیدیته

نیترات

فسفات

کدورت

اکسیژن

کلی فرم
مدفوعی

NSFWQI
NSFWQI

بیوشیمیایی

جدول  -4ماتریس همبستگی بین پارامترهای اندازهگیری شده در طول رودخانه چهلچای

6
**3/73

6

** -3/12

** -3/36

6

** -3/13

-3/63ns

*3/213

6

3/67ns

3/63ns

-3/33ns

**-3/23

6

**-3/34

**-3/73

**3/43

**3/13

**-3/43

6

**-3/13

**-3/47

**3/11

**3/43

-3/61ns

**3/17

6

-3/33ns

3/33ns

-3/61ns

3/36ns

3/31ns

-3/33ns

-3/31ns

6

**-3/14

**-3/14

**3/16

3/63ns

-3/23ns

**3/12

**3/14

**-3/63

6

**-3/13

**-3/71

**3/41

**3/71

-3/66ns

**3/17

**3/31

-3/34ns

**3/13

*** ،و  :nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  6درصد 1 ،درصد و عدم معنیداری.
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 -4-3طبقهبندی کیفیت آب
طبقهبندی کیفیت آب رودخانه چهلچای بر اساس میانگین
ماهانه شاخص  NSFWQIو با استفاده از سامانه اطلاعات
جغرافیایی ( )GISدر شکل ( )1نشان دادهشده است .بر
اساس این طبقهبندی رودخانه در تمامی ایستگاهها در دسته
متوسط کیفیت آب قرارگرفته و بارنگ زرد مشاهده میشود.

از دلایل قرارگیری رودخانه چهلچای در کلاس متوسط
کیفیت آب میتوان به عواملی چون کاهش دبی رودخانه در
فصل تابستان ،افزایش فعالیتهای تفریحی و تفرجی در
محدوده رودخانه ،پسابهای کشاورزی و کشت غیراصولی در
اراضی شیبدار ،تخلیه فاضلابهای روستایی ،پساب حاصل از
استخر پرورش ماهی و تراکم بالای دام در منطقه اشاره کرد.

شکل  -1طبقهبندی کیفیت آب در رودخانه چهلچای

 -5-3اولویتبندی مکانی شاخص NSFWQI
بر اساس نتایج جدول ( )1زیرحوضه سوم بیشترین درصد
اثرگذاری شاخص کیفیت آب و زیرحوضه پنجم کمترین

درصد اثرگذاری را به خود اختصاص میدهند .مساحت
زیرحوضهها ،اولویتبندی شاخص کیفیت آب را تحت تأثیر
قرارداده است.

جدول  -1ضرایب تأثیر اولویتبندی زیرحوضهها بر کیفیت آب رودخانه چهلچای
زیرحوضه

مساحت زیرحوضه
(هکتار)

مقادیر شاخص
NSFWQI

متوسط شاخص در هر
زیرحوضه

ضرایب اولویتبندی
()%Fn

اولویتبندی بر اساس
ضریب

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
مجموع

1632
4363
6332
3621
1131
21132

13
13
17
11
16
-

66/33
62/43
4/31
63/76
61/31
17/42

34/21
33/12
36/13
31/63
36/63
-

4
2
6
7
1
-
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اولویتبندی زیر حوضههای آبخیز چهلچای بدینصورت
است که زیرحوضه اول با میزان  34/21درصد رتبه چهارم،
زیرحوضه دوم با میزان  33/12درصد رتبه دوم ،زیرحوضه
سوم با میزان  36/13درصد رتبه اول ،زیرحوضه چهارم با
میزان  31/63درصد رتبه سوم و زیرحوضه پنجم با میزان
 36/63درصد رتبه آخر را به خود اختصاص دادهاند .این
نتایج نشان می دهند که با توجه به مساحت ،زیرحوضه سوم
از وضعیت کیفی بهتر و زیرحوضه پنجم از وضعیت کیفی
بدتر نسبت به دیگر زیرحوضهها برخوردار هستند ،با این
تفاوت که بدون در نظرگرفتن واحد سطح ،زیرحوضه اول از
شرایط بدتر و زیرحوضه دوم از شرایط بهتری نسبت به دیگر
زیرحوضهها برخوردار بودند.

 -4نتیجهگیری
رودخانه چهلچای بر اساس پنچ هدف مورد ارزیابی قرار
گرفت که نتایج اصلی آن به شرح زیر میباشد:
 -6هر یک از پارامترها با توجه به نمودارهای استاندارد
تهیهشده شاخص دارای یک ارزش کیفی ( )Qiهستند که
اثرگذارترین پارامترها در کاهش کیفیت آب در طول دوره
نمونهبرداری کدورت ،کلیفرم مدفوعی ،اکسیژن موردنیاز
بیوشیمیایی ،درجه حرارت و جامدات کل میباشند.
 -2میزان شاخص کیفیت آب در ماههای نمونهبرداری بین
سه کلاس بد ( 2درصد) ،متوسط ( 36درصد) و خوب (3

درصد) متغیر بوده است .بهترین وضعیت شاخص در فصل
زمستان در ایستگاه دوم با بیشترین مقدار عددی ( )32در
دسته آبهای خوب و بدترین وضعیت شاخص در فصل
تابستان با کمترین مقدار ( )43در دسته آبهای بد
قرارگرفته است.
 -7با توجه به آزمون همبستگی بین مشخصههای کیفیت
آب نشان داده شد که با افزایش پارامترهای نیترات ،فسفات،
اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ،کلی فرم مدفوعی ،کل
جامدات ،درجه حرارت و کاهش اکسیژن محلول ،شاخص
کیفیت آب کاهش پیداکرده است.
 -4طبقهبندی کیفیت آب رودخانه براساس میانگین ماهانه
شاخص در تمامی ایستگاهها در کلاس متوسط کیفی آب
قرارگرفته است.
 -1بهمنظور اولویتبندی شاخص کیفیت آب با توجه به
مساحت زیرحوضهها ،زیرحوضه سوم از وضعیت کیفی بهتر و
زیرحوضه پنجم (خروجی حوضه) از وضعیت کیفی بدتر
نسبت به دیگر زیرحوضه برخوردار بودهاند.

 -5تشکر و قدردانی
با تشکر از کلیه همکاران که در تحقق پژوهش حاضر
همکاری داشتهاند .بدینوسیله اعلام میگردد مقاله حاضر از
پایاننامه کارشناسی ارشد نفر اول نویسندگان تهیه گردیده
است.
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Abstract
Nowadays, one of the serious concerns in water resources management is the limitations of
utilization due to the reduction of water quality caused by human activities. Temporal and spatial
routing of water quality is necessary for planning water resource management. The purpose of
this study is to evaluate the quality of water resources of Chehelchay River using NSFWQI
index. Sampling of water was done monthly during a blue year from October 2015 to September
2016 from 5 stations in the outlet of the sub basins. Dissolved oxygen, total solids, nitrate,
phosphate, temperature, biochemical oxygen demand, pH, turbidity, fecal coliform parameters
were tested using standard methods. The NSFWQI index was calculated based on the data
obtained from the sampling procedure. Then, the water quality from the spatial location on the
river route was classified into five classes (from very bad to excellent) using the GIS. The effect
of each sub-area on rate of water quality index was defined and sub-basins were prioritized
according to the percentage of effectiveness, respectively. The results showed that water quality
samples was changing in different months according to NSFWQI index between the three classes
of bad, middle and good. In different seasons of the year, the river was placed in the middle class
in terms of water quality. The reasons of being located in the middle class in this category might
be due to factors such as decreasing river debit in the summer, increasing recreational and leisure
activities in the river boundaries, agricultural wastes and unprincipled cultivate in sloping lands,
drainage of rural sewage, wastewater from fish breeding pool and high density of livestock
trapped in the region. Therefore, the issue of water quality in this river, according to the results
of the present research, should be considered by managers and planners of water resources
management in the State.
Keywords: Chehelchay River; Geographic Information System; NSFWQI Index; Water
Resources Management.
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