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و پهنه بندي آن ) NSFWQI(آباد با شاخص کیفیت آبرود خرمخرمبررسی کیفیت آب رودخانه
)GIS(جغرافیایی با سامانه اطالعات

4، مهدي صفري 3زاده، ادریس حسین2، حاتم گودینی2آبادياله شمس خرمقدرت،١زادهعبدالرحیم یوسف

.ایرانواحد سردشت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سردشت،اسالمیگاه آزادکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانش-1
.بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایراناشت محیط، مرکز تحقیقاتدکتري بهد-2
.ایرانبهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، دانشجوي دکتري بهداشت محیط، مرکز تحقیقات-3
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58مسلسل / 92مستانز/ 5شماره / دهم پانزدوره / یافته 

28/11/92:، پذیرش مقاله3/10/92: دریافت مقاله
 مین آب بـراي مـصارف گونـاگون از         وان یکی از منابع اساسی تأ     عنبه هاي جاري جهان و   بها جزء کوچکی از آ    رودخانه:مقدمه

آبـاد بـا اسـتفاده از       رود خرم هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه خرم         .باشندجمله کشاورزي، شرب و صنعت مطرح می      
.بوده است(GIS)و سامانه اطالعات جغرافیایی ) NSFWQI(شاخص کیفیت آب

 در این مطالعه مقطعی، پارامترهاي کیفی مورد نیاز جهت محاسبه شاخص : هامواد و روش)NSFWQI ( شـاملpH ،  اکـسیژن
در شش ایستگاه انتخابی بـه       و کلیفرم مدفوعی  نیتراتفسفات،دما،، کدورت، نیاز بیوشیمیایی کل جامدات، اکسیژن مورد    ،محلول

بنـدي مـسیر رودخانـه بـا اسـتفاده از      پهنه. گیري قرار گرفتمورد اندازهروش استاندارد با استفاده از 1391مدت شش ماه از سال     
.صورت گرفتGISافزار رمن
گاه شماره یک با میزان عددي شاخصبا توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، باالترین کیفیت آب در ایست:هایافته

)NSFWQI ( 82معادل)ماه و بدترین کیفیت آب در ایستگاه شماره شش با میزان در مردادماه و آبان) هاي با کیفیت خوبآب
هرچه از ایستگاه اول به سمت . ماه گزارش شددر شهریورماه و آبان) هاي با کیفیت بدآب(42معادل ) NSFWQI(عددي شاخص

.شودکنیم آلودگی آب بیشتر و از کیفیت آن کاسته میهاي آخر حرکت میایستگاه
بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص کیفیت آب :گیريبحث و نتیجه)NSFWQI(   شاخص خوبی جهت مشخص نمودن اثـر منـابع

نتایج نشان داد که بر اساس میانگین شاخص مورد مطالعه کیفیـت آب رودخانـه در ایـستگاه اول                   . باشدکننده بر روي آب رودخانه می     آلوده
گیـري در خـصوص     نتایج فوق امکـان تـصمیم     . باشدهاي پنجم و ششم بد می     متوسط و در ایستگاه    هاي دوم، سوم و چهارم    خوب، ایستگاه 

.آوردربط فراهم میکننده آب رودخانه و استفاده مؤثر از آن را جهت مصارف مختلف براي مسئولین ذيپایش و کنترل منابع آلوده
کیفیت آبشاخص: هاي کلیديواژه)NSFWQI( ،جغرافیایی سامانه اطالعات)GIS(بنديرود، پهنه، رودخانه خرم.

چکیده
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مقدمه
با . هاي جاري جهان هستندها جزء کوچکی از آبرودخانه

وجود این از اجزاء حیاتی چرخه هیدرولوژیک محسوب 
ها کیلومتر مکعب آب به اقیانوس32-37سال شوند و هرمی

نابع اساسی عنوان یکی از مهها برودخانه.)1(کنندمیمنتقل
مین آب براي مصارف گوناگون از جمله کشاورزي، شرب و تأ

از این رو پایش کیفیت این منابع با . باشندصنعت مطرح می
هاي اخیر و توسعه شهري و روستایی یکی توجه به خشکسالی

رشد .)2(باشداز وظایف مهم در حیطه محیط زیست می
هاي شهري، بجمعیت و آلودگی ناشی از تخلیه انواع فاضال

هاي هاي دفع زباله، روانابصنعتی و کشاورزي، شیرابه محل
سطحی باعث گسترش آلودگی و محدود شدن منابع آب 

میانگین نزوالت جوي در کشور ما حدود یک .)4،3(اند شده
هاي زمین است و در کشور پهناور ما سوم میانگین خشکی

. نیستتوزیع همین مقدار اندك بارندگی نیز یکنواخت 
هاي سطحی و استفاده بهینه از منابع آب از بنابراین کنترل آب

بدیهی است که تعیین . )5(اولویت بسیار باالیی برخوردار است 
وضعیت کیفی منابع آب براي اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت 

نظر جلوگیري از کاهش کیفیت آب و یا بهبود آن ضروري به
و ارائه تصویر صحیح از بندي آلودگیاز طرفی پهنه. رسدمی

باعث GISهاي سطحی توسط نرم افزار آبوضعیت کیفی
گیري مدیریتی که اثرات زیست گردد تا هر گونه تصمیممی

هاي صورت مستقیم یا غیرمستقیم متوجه آبمحیطی آن به
در .)6(سطحی کشور باشد با آگاهی بیشتر اتخاذ گردد 

هايبرنامهازیکیآبعمنابکیفیتپایشاز کشورهابسیاري
بیشتر این کشورها . استآببامرتبطهايسازماناصلی

هایی براي پایش تهیه یا با استفاده از دستورالعمل
کشورها یا هاي منتشر شده توسط سایردستورالعمل

استفاده از . دهندالمللی این کار را انجام میهاي بینسازمان
بندي کیفی براي طبقهبسیار متداول بوده و WQIشاخص 

گردد هاي سطحی شاخصی کامل و جامع محسوب میآب
هاي سطحی در شناخت شرایط کیفی یا آلودگی آب. )7،4(

آن خالصه شدهباید اطالعات مربوطه را پردازش کرده و نتیجه
اندیس . را براي کاربردهاي مختلف به متخصصان ارائه نمود

هاي پرکاربرد یکی از شاخصهم )NSFWQI(کیفیت آب
که نسبت به باشدهاي سطحی میآبکیفی بندي پهنهجهت 

هاي موجود داراي مشکالت کمتري بوده و همچنین دیگر مدل
هاي کیفی توسطبه دلیل سادگی و در دسترس بودن مشخصه

بر اساس ). 9،8(گیردبیشتر محققین مورد استفاده قرار می
فسفات،دما،، کدورت،DO ،pH،TS،BOD5مترهاي راپا

که پس از      گرددو کلیفرم مدفوعی تعیین مینیترات
هاي فوق، به هر یک از پارامترها یک وزن گیري مشخصهاندازه

ها از روي شود و زیر شاخصو یا ارزش عددي نسبت داده می
آید و در نهایت براي محاسبههاي تبدیل بدست میمنحنی

شاخص . گرددمیده شاخص نهایی از روابط ریاضی استفا
)NSFWQI ( شاخصی با مقیاس کاهشی است یعنی با افزایش

یابد و در نهایت شاخص کاهش میمقادیر میزان آلودگی آب، 
هاي بسیارخوب، خوب، متوسط، بد و کیفیت آب را به وضعیت

در سال و همکاران1گاتوت. )10(کند بندي میخیلی بد درجه
و )NSFWQI(اي کیفی هدر مالزي و اندونزي شاخص2011
WQIهاي سطحیرا بهترین شاخص جهت پایش کیفیت آب

کیفیت 2011در سال شکوهی و همکاران. )11(اند برشمرده
گیري پارامترهاي کیفی و آب رودخانه آیدوغموش را با اندازه

نتایج مطالعه مذکور . اندبررسی نموده)NSFWQI(شاخص 
آبمینأتجهتودخانهآب این رازاستفادهنشان داد که 

برايآنازاستفادهولیاستپیشرفتهتصفیهنیازمندشرب

1. Gatut
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شربآبعنوانبهوآبیمقاومهايگونهوشیالتپرورش
.)12(باشد میمناسباهلیحیوانات

در 2008اي در سال مطالعهدر طیو همکاران1فابیانو
ي هاکشور برزیل در طی دو سال مطالعه بر روي رودخانه

هاي مورد نظر را با ، کیفیت آب رودخانه2ماکوکو و کیوکسادا
، NSFWQI،WQIminهاي کیفی استفاده از شاخص

WQImocاند اند به این نتیجه رسیدهمورد بررسی قرار داده
بندي کیفیت شاخص مناسبی جهت پهنهWQIکه شاخص 

هاي بحرانی را در این دو ایستگاهباشد وآب این رودخانه می
ودخانه که نیاز به کنترل و مدیریت قوي دارند نشان داده ر

در طی 2011در سال رانمیرمشتاقی و همکا. )9(است 
بندي آن تحقیقی بر روي کیفیت آب رودخانه سفیدرود و پهنه

به ،OWQI3و NSFWQIهاي کیفی با استفاده از شاخص
شاخص NSFWQIاین نتیجه رسیدند که شاخص کیفی 

باشد گزارش وضعیت کیفی رودخانه میتري جهتمناسب
)13( .

بر اساس مطالعات انجام شده در ده سال اخیر در ایران و 
سایر کشورهاي جهان، در مورد استفاده از شاخص کیفیت آب 

)NSFWQI(هاي سطحی جهت پایش و ارزیابی کیفیت آب
ها و مخازن، این شاخص ها، برکهها، دریاچهرودخانههمانند

شاخصی مناسب و کاربردي و بهترین شاخص کیفی عنوان به
خرم آباد خرم رود رودخانه .)14-23(آب معرفی شده است

حوضه آبریز ءجزگویند می"گالل"که در زبان محلی به آن 
هاي سفیدکوه و ارتفاعات شمالی شهر و دامنهکرخه بوده و از

آباد و در وسط شهر خرمکمرسیاه سرچشمه گرفته استکوه
که منشاء زیبایی و رگرفته که در حال حاضر به جاي آنقرا

وضعیت نامناسب و کامالً،به دالیل مختلفپاکی باشد 
سالمت افراد منطقه را تهدید غیربهداشتی به خود گرفته و

ثري در این رابطه انجام نشده ؤکند و تاکنون نیز اقدام ممی

لی رود پس از عبور از روستاهاي شماخرمرودخانه. است
وارد شهر گرددآباد که از آن براي کشاورزي استفاده میخرم

هاي صنعتی و هاي بسیاري از جمله فاضالبشده و با آالینده
طول کل . شودخانگی و سموم و کودهاي کشاورزي آلوده می

باشد که از این میزان طول کیلومتر می110آباد رودخانه خرم
-آباد عبور میشهر خرممسیر، حدود پنج کیلومتر آن از داخل

.)24(کند 
آباد با رود خرمدر این مطالعه کیفیت آب رودخانه خرم

و سامانه )NSFWQI(کیفیت آب استفاده از شاخص 
بررسی شده و بسته به درجه کیفیت GISاطالعات جغرافیایی 

منبع آالینده برداري، هاي مختلف نمونهآب در ایستگاه
ر مطالعات بعدي یا در احتمالی مشخص شده است تا د
جا توسط ارگان یا سازمان اقدامات اجرایی اقدام مناسب و به

١.انجام شودربط ذي

هامواد و روش
ماه 6ها در این مطالعه از نوع مقطعی بوده که نمونه

هاي استاندارد بار بر اساس روشمتوالی و در هر ماه یک
6برداري نمونههايتعداد ایستگاه. برداشته و آزمایش گردیدند

پارامتر کیفی و آزمایش هر 9ایستگاه و براي هر ایستگاه 
.پارامتر دوبار تکرار گردید

برداريهاي نمونهایستگاهمکان مطالعه و تعیین 
آباد جزء حوضه آبریز کرخه بوده رود خرمرودخانه خرم

که این رودخانه بخش شمالی این حوضه و رودخانه کاکاشرف 
این دو رودخانه . نمایدرقی آن را زهکشی میجنوب و جنوب ش

-هم پیوسته و با نام رودخانه خرمدر نزدیک تنگه خروجی به

1. Fabiano

2. Macuco and Queixada

3. Oregon Warer Quality Index
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. ریزدآباد به رود کشکان میآباد پس از عبور از وسط شهر خرم
پس از بررسی دقیق مسیر رودخانه با استفاده از نقشه، 

مشخص و جهت 1:50000موقعیت کلی رودخانه با مقیاس 
هايسرشاخهبهتوجهبا،هاي مورد مطالعهمحل ایستگاهتعیین 
نیزورودخانهکنندهآلودهعاملهايکارخانهموقعیتومربوطه

آبازبردارينمونهامکانوهاآالیندهورودمکانبهتوجهبا
درشدهارائهبصورتبهبردارينمونهایستگاهششرودخانه،

.گردیدمشخص1جدول

بردارينمونه
ماه متوالی در پانزدهم هر ماه در ششبرداري در نمونه

هاي انتخاب شده از ایستگاه1391فصل تابستان و پاییز سال 
کتاب استاندارد متد چاپ )25(هاي استاندارد طبق روش

داري و آزمایش برداشت، حمل، نگه. ، انجام گرفت2005
پارامترهاي . ها طبق روش استاندارد متد صورت گرفتنمونه

، DOفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آزمایش شده شامل

pH،TS،BOD5،و کلیفرم نیتراتفسفات،دما،، کدورت
پارامترهاي دما، هدایت الکتریکی، اکسیژن . بودندمدفوعی

میزان . گیري شدندبرداري اندازهونهدر محل نمpHمحلول و 
متر مدل ECبا استفاده از دستگاه و دما هدایت الکتریکی 
AQUA-COND اکسیژن محلول با دستگاه ،DO متر مدل

wtw Oxi 330/SET و ساخت کشور آلمانpH با استفاده از

pH متر مدلpH230 SensoDirect ساخت کشور آلمان
ها با استفاده از دستگاه نمونهکدورت . ندگیري گردیداندازه

ساخت کشور آلمان قرائت 2100NHACHکدورت سنج مدل 
ها طبق روش استاندارد شماره نمونه) TS(کل جامدات . گردید
درجه 103تا 105در دماياستاندارد متد 2540

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی.سیلیسیوس تعیین گردید
)BOD5 (وش استاندارد و با استفاده راز ها با استفاده نمونه

BOD(مدل BOD5دستگاه انکوباتور  II TRACK 2100(

گیري براي اندازه. قرائت گردیدآلمان HACHساخت شرکت 
روش (، روش احیاء کادمیوم DR-5000نیترات از دستگاه 

در نه مرحله ) آلمانHACHارائه شده توسط شرکت 8039
، DR-5000از دستگاه فسفات کل با استفاده . استفاده گردید

ارائه شده توسط شرکت 4048روش (روش اسید اسکوربیک 
HACH4500که توسط روش استاندارد ) آلمان-P-E

USEPAگیري گردیدید شده است، در هفت مرحله اندازهتأی .
کلیفرم مدفوعی با استفاده از روش استاندارد صافی غشایی و با 

ن و به کمک دستگاه میکرو45/0پور صافی میلیاستفاده از 
مدلو دستگاه انکوباتور کشت میکروبی Milliporeپمپ خالء 

IKA®KS 4000 I control لیتر از نمونه میلی100، در
.محاسبه گردید

آبادرود خرمبرداري در طول مسیر رودخانه خرمهاي نمونهعیت کلی ایستگاهموق. 1جدول 
هاي مورد مطالعهمختصات ایستگاه

یف
رد

Kmبر حسب مبدأفاصله از )m(ارتفاعUTM_XUTM_Yعالمتنام ایستگاه

-A24910637225201521نمکیرباطروستايازباالترورودخرمرودخانهسرچشمه1

B24947237266691519268/4گرزینیاچغلچمروستايازترپایین2
C24969237169331517906/10سنگیقلعهروستايومولويماسهوشنکارگاهازترپایین3
D25434537084571517166/23شهداپلزیرآبادخرمشهرداخل4
E25080337043571515962/28آبادخرمشهرخروجی5
F24731137041731513496/34آبادخرمفرودگاهازترپایین6
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)NSFWQI(کیفیت آبمحاسبه شاخص
بهداشت آمریکا، با حمایت سازمان ملی1970در سال 

س یک شاخص کیفی کاهشی را براسابراون و همکاران
هاي نظرسنجی از تعداد زیادي از افراد متخصص با تخصص

35ها در ابتدا تعداد آن. گوناگون در این زمینه ارائه نمودند
پارامتر کیفی را معرفی کرده و سپس براساس نظر افراد 

پارامتر را براي ایجاد شاخص کیفی انتخاب 9متخصص حدود 
ن پارامتر و در محاسبه این شاخص دو عامل، وز.)26(نمودند

نشان داده شده 2باشد که در جدول کیفیت پارامتر دخیل می
.است

NSF WQI =

هاي تبدیل یا با گیري با استفاده از منحنیپس از اندازه
ار نهایی هر زیرشاخص از رابطه استفاده از برنامه مربوطه، مقد

مقدار مربوط به Iiدر این رابطه . شودبدست آورده میفوق
ضریب وزنی مربوط به Wiو ) پارامتر کیفی(زیرشاخص 

سپس با قرار دادن مقدار شاخص در . )27(باشدزیرشاخص می
سطح کیفیت ) 2جدول (بندي شاخص کیفی آب جدول رتبه

بندي نهایتاً براي تهیه نقشه پهنه. شودمیآب مورد نظر تعیین
از پنج رنگ اشاره ،کیفی رودخانه با استفاده از این شاخص

.گرددمیاستفاده 2در جدول شده 

بندي رودخانهها و پهنهتهیه نقشه

ها برداري انتخاب و سپس مختصات آنهاي نمونهابتدا ایستگاه
این تنظیم . تنظیم گردیدOregon550مدلGPSبا گیرنده 
بعد از برداشت . بودUTM1و با فرمت XYZبصورت 

Arcها در نرم افزار مختصات، تبدیل نهایی داده GIS صورت
با فرمت هاي رقومیالیهگرفت که نهایتاً خروجی بصورت 

Pointگیري درآمد و در فاز بعدي جدول توصیفی نقاط نمونه
).1شکل (روز شدبه

آبادرود خرمبرداري نسبت به رودخانه خرمهاي نمونهموقعیت مکان. 1شکل 

هایافته
، میانگین و نتایج حاصل از آزمایشات انجام شدهبر اساس 

طی مدت پژوهش در درNSFWQIانحراف معیار شاخص 
با توجه به جدول فوق و مقدار . آورده شده است3جدول 

شود که کیفیت آب در مشاهده میNSFWQIعددي شاخص 
برداري هاي نمونهها و ایستگاهطی مدت پژوهش بسته به ماه

.بین کیفیت آب بد، متوسط و خوب در تغییر بوده است

1. Universal Transverse Mercator

بر اساس رنگ، کیفیت ) NSFWQI(بندي شاخص طبقه. 2جدول 
و مقادیر عددي شاخص

مقدار عددي 
شاخص

تفسیر مقدار عددي 
شاخص

رنگ مربوط به مقدار عددي 
شاخص

قرمزبسیار بد0- 25
نارنجیبد50-26
زردسطمتو70-51
سبزخوب71- 90
آبیعالی91- 100
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در طی مدت NSFWQIمیانگین و انحراف معیار شاخص . 3جدول 
هاي مورد مطالعهپژوهش در ایستگاه

ماه
آذرآبانمهرشهریورمردادتیرایستگاه

81±8242/23±7860/23±7893/25±8220/23±7789/23±155/26ایستگاه 

62±6402/24±6377/25±6601/24±6100/25±6751/27±295/24ایستگاه 

59±5903/27±5419/30±5725/29±5874/29±5266/29±334/28ایستگاه 

56±5335/27±5088/28±4893/31±5582/25±5600/26±442/30ایستگاه 

51±4610/28±4602/28±5016/29±5007/26±5646/25±559/26ایستگاه 

48±4274/28±4563/27±4208/29±4601/31±5039/26±643/28ایستگاه 

، NSFWQIو بر اساس شاخص کیفیت 2با توجه به شکل 
هاي مورد مطالعه، ایستگاه مشخص گردید که در بین ایستگاه

ماه با بیشترین مقدار عددي شاخص شماره یک در مردادماه و آبان
بندي ، از بهترین کیفیت برخوردار بوده و طبق  طبقه82برابر 

. هاي با کیفیت خوب قرار گرفته استانجام شده در زمره آب
بدترین کیفیت آب در ایستگاه شماره شش و در شهریورماه و 

باشد که می42برابرNSFWQIماه با مقدار عددي شاخص آبان
هاي با کیفیت بد بندي صورت گرفته در دسته آببر اساس طبقه

هاي آخر مت ایستگاههرچه از ایستگاه اول به س. گیردقرار می
کنیم از کیفیت آب کاسته شده و مقدار عددي حرکت می

.العه کاهش پیدا نموده استشاخص مورد مط

برداري بر هاي نمونهدر ماهNSFWQIمیانگین شاخص . 2شکل 
هاي مورد مطالعهاساس ایستگاه

میانگین شاخص مورد مطالعه در 3با توجه به شکل 
در ایستگاه دوم، . ها خوب بوده استماهيایستگاه اول در کلیه

سوم و چهارم کیفیت آب متوسط و در ایستگاه پنجم و ششم 
.کیفیت آب بد بوده است

هاي مورد مطالعهدر ایستگاهNSFWQIمیانگین شاخص . 3شکل 

مشخص است که میانگین عددي 4با توجه به شکل 
- ونههاي نمماهشاخص مورد مطالعه بر حسب ماه در کلیه

آب . مقادیر متوسط قرار گرفته استبرداري در گستره
هاي مورد رودخانه بر حسب میانگین عددي شاخص در ماه

.مطالعه در طبقه آبهاي با کیفیت متوسط قرار گرفته است

هاي مورد مطالعهدر ماهNSFWQIمیانگین شاخص . 4شکل 
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آباد بر اساس رود خرمبندي کیفیت رودخانه خرمپهنه
اخص مورد مطالعه و با استفاده از سامانه اطالعات ش

بر اساس . نشان داده شده است5در شکل GISجغرافیایی 
کیفیت خوب اولرنگ سبز مربوط به ایستگاه ،بندي فوقپهنه

رنگ زرد ایستگاه دوم، سوم و . دهدآب رودخانه را نشان می
چهارم کیفیت متوسط و رنگ نارنجی ایستگاه پنجم و ششم 

.دهدیفیت بد آب رودخانه را نشان میک

آباد براساس میانگین شاخص بندي کیفیت آب رودخانه خرمپهنه.5شکل 
1391برداري در سال ماه از نمونه6در NSFWQIآبکیفیت

گیريبحث و نتیجه
آباد بر اساس شاخص رود خرمبندي رودخانه خرمپهنه
NSFWQI و با استفاده از سامانهGISداد که آب نشان

هاي ها در کلیه ماهایستگاه شماره یک بر خالف سایر ایستگاه
دلیل این امر وارد . مورد مطالعه داراي کیفیت خوب بوده است

هاي کشاورزي و هاي انسانی، صنعتی، پسابنشدن فاضالب
کیفیت . باشدمیبه آب این ایستگاهکنندهسایر عوامل آلوده

. ها متوسط بوده استماهر کلیهآب ایستگاه شماره دو و سه د
دلیل کاهش کیفیت آب در ایستگاه دوم، باال بودن غلظت 

در ایستگاه . باشدمیBOD5جامدات کل، کلیفرم مدفوعی و 
شماره سه عالوه بر این عوامل، افزایش کدورت ناشی از کارگاه 

pHشن و ماسه واقع در باالدست ایستگاه و تا حدودي افزایش 

فیت آب در ایستگاه شماره چهار در شهریور و کی. باشدمی
دلیل کاهش . ها متوسط بوده استماهمهرماه بد و در بقیه

هاي کیفیت آب در این ایستگاه تخلیه غیرمجاز فاضالب و زباله
آباد، شهري به داخل آب رودخانه در ناحیه شهر خرم

مل سازي در بستر رودخانه و سایر عواهاي عمرانی و پلفعالیت
1377- 1378نیز در سال ترابیان و همکاران. باشدانسانی می

کاهش کیفیت آب رودخانه مورد مطالعه را ورود پساب 
در ایستگاه .)14(هاي اطراف حوضه بیان داشته است مجتمع

شماره پنج در تیرماه و آذرماه کیفیت آب رودخانه متوسط و 
ر کاهش عوامل مهم دخیل د. ها بد بوده استدر بقیه ماه

هاي صنعتی و کیفیت آب در این ایستگاه تخلیه فاضالب
هاي کشاورزي اطراف هاي کشاورزي ناشی از زمینزهاب

هاي کیفیت آب در ایستگاه شماره شش در کلیه ماه. باشدمی
دلیل این کاهش، تخلیه . برداري بد بوده استنمونه

لیه هاي صنعتی صنایع غذایی مجاور رودخانه، تخفاضالب
خانه فاضالب شهري کنارگذر فاضالب تصفیه نشده تصفیه

هاي کشاورزي اطراف رودخانه بوده طور زهابآباد و همینخرم
اي به در طی مطالعه1388در سال و همکارانجعفري . است

خانه شهري به آب این نتیجه رسیدند که تخلیه فاضالب تصفیه
ستگاه خروجی تنها باعث کاهش کیفیت آب در ایرودخانه نه

ثیر قرار هاي پایین دست را نیز تحت تأتگاهشود بلکه ایسمی
هاي ورود فاضالبهمچنین میرزایی و همکاران). 18(دهد می

ترین عامل شهري و روستایی را به رودخانه جاجرود مهم
غلظت نیترات و . )15(اند آلودگی آب رودخانه عنوان کرده

به دلیل استفاده از فسفات در ایستگاه شماره پنج و شش
هاي کشاورزي زمینهاي شیمیایی نیتراته و فسفاته در کود
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برداري و در همه هاي نمونهماهدر کلیه. مجاور باال بوده است
باال بوده ) TS(هاي مورد مطالعه، غلظت کل جامدات ایستگاه

جنس بستر شناسی منطقه،است که ناشی از وضعیت زمین
هاي خانگی و صنعتی وارد شده به بتخلیه فاضالو رودخانه

هاي شهري و دلیل تخلیه فاضالببه. باشدآب رودخانه می
جز ایستگاه شماره یک، تعداد ها بهصنعتی در کلیه ایستگاه

باال و میزان اکسیژن محلول پایین BOD5کلیفرم مدفوعی و 
نظر به باال بودن ارزش وزنی اختصاص داده شده به . باشدمی

مدفوعی و اکسیژن محلول در محاسبه شاخصکلیفرم 
NSFWQIدر کلیهبودن غلظت کل جامدات طور باالو همین

برداري، این پارامترهاي نمونههايماهها و در همهایستگاه
ثیر را در کاهش میزان عددي شاخص أمذکور بیشترین ت

NSFWQIبر اساس نتایج . انددر طول مدت مطالعه داشته
بر روي اي که توسط صمدي و همکارانعهحاصل از مطال

در سال NSFWQIرودخانه مرادبیگ همدان بر اساس شاخص 
انجام گرفت مشخص گردید که بیشترین شاخص 1388

به ایستگاه شماره یک با کیفیت متوسط 78/62عددي معادل 
تعلق گرفته است و کیفیت آب رودخانه به تدریج در طول 

در و همکاران1پرادیوسا. )16(مسیر کاهش پیدا نموده است
در ارزیابی کیفیت آب بر اساس شاخص 2009سال 

NSFWQIکانال تالداناهاي آتارابانکی، ماهانادي و در رودخانه
در مناطق پارادیپ هند، آلودگی آب رودخانه آتارابانکی را 

هاي انسانی و صنعتی معرفی نموده استفعالیتناشی از
NSFWQIبر اساس شاخص ، 2009در سال2کالیتون. )21(

کاهش کیفیت آب رودخانه پیرسون را ناشی از تخلیه جریان 
آب الگونها و دیگر فاکتورهاي محیطی معرفی نموده است 

در سال و همکاران3انریکاي که توسط در مطالعه. )22(
اي در بر روي رودخانهNSFWQIبا استفاده از شاخص 2007

70دي شاخص در ابتداي رودخانه اسپانیا انجام شد مقدار عد
١.)4(است گردیدهگزارش 64و در انتهاي آن برابر 

هرچه از دهد کهنتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می
رودخانه مورد مطالعه به سمت ایستگاه آخر پیش سرچشمه

هاي تخلیه فاضالب. شودرویم آلودگی آب بیشتر میمی
هاي شهري و روستایی، نی، زبالهخانگی، صنعتی، فضوالت حیوا

باران و کاهش دبی هاي کشاورزي، اقلیم گرم و کمزهاب
رودخانه در فصول مورد مطالعه، از دالیل عمده کاهش کیفیت 

شمار برداري بههاي مختلف نمونهآب رودخانه در ایستگاه
هاي بنابراین جهت حفظ کیفیت منابع آبی براي نسل. آیندمی

طور سالمت عموم جامعه، اقدامات زیر پیشنهاد ینآتی و هم
هاي اجراي قوانین و مقررات و دستوالعمل: گرددمی

هاي تر جهت جلوگیري از تخلیه فاضالب و زبالهسختگیرانه
هاي مجاور داران روستاشهري و روستایی، فضوالت حیوانی دام

نه خابه داخل آب رودخانه، الزام نمودن صنایع به احداث تصفیه
برداري و راهبري صحیح فاضالب به تفکیک هر صنعت و بهره

آباد قبل از تخلیه فاضالب خانه فاضالب شهري خرمتصفیه
آبی، آموزش و اطالع رسانی به کشاورزان تولیدي به پیکره

روستاهاي اطراف حوضه در خصوص برداشت و استفاده صحیح 
دهاي و مناسب از آب رودخانه، مشخصات و مقدار مصرف کو

تنظیم هاي کشاورزي و نهایتاًشیمیایی و راهبري صحیح زمین
هاي اطالعات کیفیت و هاي نظارتی پایش و تهیه بانکواحد

کمیت آب رودخانه و حفاظت از اطالعات روند تغییرات 
گیري هاي مختلف جهت تصمیمکیفیت آب رودخانه در سال

.ربطهرچه بهتر مسئولین ذي

1. Pradyusa

2. Clayton

3. Enrique
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تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعه بخشی از پایاناین 

زاده با کد مهندسی بهداشت محیط آقاي عبدالرحیم یوسف
هاي مادي و وسیله از حمایتلذا بدین. باشدمی1336طرح 

تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم محترم معنوي معاونت 
.آیدپزشکی لرستان تشکر و قدردانی بعمل می
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