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چکيده
رودخانهها به عنوان يکي از منابع اساسي تأمين آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی ،شرب و صنعت مطرح ميباشند .هدف
از اين مطالعه بررسي کيفيت آب رودخانه بهشتآباد (چشمه شلمزار -تالقي با آب کوهرنگ) واقع در استان چهارمحال و بختياری با
استفاده از شاخص کيفيت آب بود .در اين مطالعه  9پارامتر کيفي آب شامل نيترات ،دما ،فسفات ،کدورت ،اکسيژن محلول ،اکسيژن-
خواهي بيولوژيکي ،هدايت الکتريکي ،کل مواد جامد و  pHدر طول رودخانه در  5ايستگاه انتخابي به مدت سه ماه از تيرماه  1394تا
شهريور  1394با استفاده از روش استاندارد مورد اندازهگيری قرار گرفتند .نتايج نشان داد که کيفيت آب طي مدت پژوهش در
ايستگاههای نمونهبرداری بين طبقه کيفيت متوسط و خوب در تغيير بودهاست .همچنين کيفيت آب اين رودخانه در هر سه ماه با
کيفيت متوسط ارزيابي شد .آلودگي رودخانه از طرف سرچشمه آن بهطرف پاييندست در اواخر تابستان بيشتر شد که اين امر ناشي
از ورود کودهای کشاورزی و تخليه فاضالب واحدهای خدماتي رفاهي در باالدست و کارگاههای پرورش ماهي است.
واژههای کليدی :پارامترهای فيزيکوشيميايي؛ چهارمحال و بختياری؛ رودخانه؛ شاخص کيفيت آب.
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 -2مواد و روشها

 -1مقدمه
استفاده از شاخص کيفيت آب بسيار متداول بوده و برای
طبقهبندی کيفي آبهای سطحي از لحاظ آشاميدن شاخصي
کامل و جامع محسوب ميشود و با بهکارگيری آن ميتوان
ديد مناسبي در مورد کيفيت آب رودخانهها بهدست آورد
( .(Enrique et al. 2007; Bordalo et al. 2001اين شاخص
نسبت به ساير شاخصها و مدلهای موجود دارای مشکالت
کمتری بوده و همچنين بهدليل سادگي و در دسترس بودن
مشخصههای کيفي توسط بيشتر محققين مورد استفاده قرار
ميگيرد ()Karimian et al. 2009( .)Fabiano et al. 2008
شاخص  NSFWQIرا جهت پهنهبندی رودخانه زهره مورد
استفاده قرار دادند .نتايج اين مطالعه نشان داد که آب اين
رودخانه در سرچشمه دارای کيفيت مناسب است و بهتدريج
در طول مسير با پسابهای گوناگون آلوده شده و از کيفيت آن
کاسته شده تا به حد کيفيت بد رسيدهاستet al. 2009( .
 )Samantrayدر ارزيابي کيفيت آب بر اساس شاخص
 NSFWQIدر رودخانههای  Mahanadiaو  Athavabankiدر
هندوستان را بررسي نمودند .نتايج مطالعه نشان داد که کيفيت
آب بر اساس شاخص مورد استفاده به دليل فعاليتهای انساني
و صنايع کاهش يافته است (Jian-Hua et al. 2011) .با
استفاده از شاخص  NSFWQIبه تحليل وضعيت کيفيت آب
زيرزميني منطقه  Jingyanدر شمال غربي چين پرداختند و
نشان دادند که نمونههای مورد بررسي دارای کيفيت مناسبي
برای شرب ميباشند .مطالعات بسياری در زمينه استفاده از
شاخص  NFSWQIبهمنظور بررسي کيفيت آب انجام شده
است ( Mohseni-bandpey et al. 2014; Sadeghi et al.
 )2015; Şener et al. 2017در مطالعه حاضر کيفيت آب
رودخانه بهشتآباد با استفاده از شاخص کيفيت آب NSFWQI
بررسي و بسته به درجه کيفيت آب در ايستگاههای مختلف
نمونهبرداری ،منبع آالينده احتمالي مشخص شد.

 -1-2منطقه مورد مطالعه
رودخانه مورد مطالعه در حوزه آبخيز بهشتآباد با مساحتي
برابر  km2 3866در استان چهارمحال و بختياری واقع شده
است .اين حوزه آبخيز بين عرضهای جغرافيايي شمالي 31°
و َ 28و  32°و َ 56و طولهای جغرافيايي شرقي  50°و َ 36و
 °51و َ 45قرار دارد .بهمنظور دستيابي به اطالعات مورد نياز
در بررسي وضعيت و کيفيت آب رودخانه بهشتآباد
نمونهبرداری از تيرماه  1394تا شهريور  1394در  5ايستگاه
انجام شد .انتخاب ايستگاههای نمونهبرداری آب با توجه به
بررسيهای انجام شده و پيمايش طول رودخانه بهمنظور
بررسي تغييرات وضعيت رودخانه از نظر سرعت آب ،دبي،
توپوگرافي ،توجه به مکان ورود آاليندهها و با در نظر گرفتن
موقعيت روستاها ،کارگاههای پرورش ماهي ،پلها ،شاخههای
فرعي ورودی به رودخانه انجام شد .در شکل ( )1موقعيت
ايستگاههای نمونهبرداری شده در رودخانه بهشتآباد نشان
داده شدهاست.

شکل  -1موقعيت ايستگاههای نمونهبرداری شده در رودخانه
بهشتآباد
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 -2-2شاخص کيفيت آب NSFWQI
از ميان پارامترهای اين شاخص ،درجه حرارت pH ،و  DOدر
محل نمونهبرداری با استفاده از دستگاه پرتابل  HACHمدل
 HQ40dاندازهگيری شدند .ديگر پارامترها از جمله فسفات،
نيترات ،کدورت ،کل مواد جامد و  BODجهت سنجش به
آزمايشگاه منتقل شدند .بعد از جمعآوری ،نمونهها برای
جلوگيری از تجزيه ميکروبي در يخچال در دمای 4 °C
نگهداری شدند .سنجش  BODبا استفاده از دستگاه کمپاني
 HACHمدل  ،TRAK2کدورت با استفاده از دستگاه کدورت
سنج پرتابل مدل  2100Qکمپاني  ،HACHنيترات و فسفات
با استفاده از اسپکتروفتومتر مدل  Pharmacia – LKBو ميزان
کل مواد جامد با استفاده از روش اختالف وزني اندازهگيری
شدند .در سال  1970با حمايت سازمان ملي بهداشت آمريکا،
)(Brown et al. 1970يک شاخص کيفي کاهشي را بر اساس
نظرسنجي از تعداد زيادی از افراد متخصص با تخصصهای
گوناگون در اين زمينه ارايه نمودند .آنها در ابتدا تعداد 35
پارامتر کيفي را معرفي کرده و سپس بر اساس نظر افراد
متخصص حدود  9پارامتر را برای ايجاد شاخص کيفي انتخاب
نمودند ( .)Nasirahmadi et al. 2012شاخص کيفيت
آب  NSFWQIاز رابطه ( )1بهدست ميآيد .جدول ( )1نيز
طبقهبندی کيفي آب طبق اين شاخص را نشان ميدهد.
()1
NFSWQI = ∑WiQi
که در اين رابطه NFSWQIشاخص کيفيت آب ()0-100؛
 Wiوزن عامل مورد نظر ()0-1؛  :Qiعدد حاصل از منحنيهای
شاخص کيفيت ( )0-100مي باشد.
جدول  -1مقادير شاخص کيفيت آب رودخانهها
وضعيت

مقدار WQI

بسيار خوب

90-100

خوب

70-90

 -3نتایج و بحث
با توجه به جدول شمممماره ( )1و مقدار عددی شممماخص
 NSFWQIنمايش داده شده در جدول ( )2م شاهده مي شود
که کيف يت آب در طي مدت پژوهش در ايسمممت گاه های
نمونهبرداری بين طبقه کيفيت آب متو سط و خوب در تغيير
بودها ست .مقدار شاخص  NSFWQIدر طي مدت پژوهش در
جدول ( )2آورده شده است.
جدول -2نتايج کيفيت آب رودخانه بهشتآباد بر اساس شاخص
NSFWQI

نام ایستگاه تير مرداد شهریور
ايستگاه 1
ايستگاه 2
ايستگاه 3
ايستگاه 4
ايستگاه 5

65
69
75
66
72

64
62
70
62
64

64
66
75
62
63

با توجه به نتايج بهدست آمده بهترين کيفيت آب مربوط به
ايستگاه شماره  3در ماههای تير و مرداد و بدترين کيفيت
مربوط به ايستگاه چهار در مردادماه و ايستگاه دو و چهار در
شهريور ميباشد .جدول ( )3مقايسهای از شاخص کيفيت آب
در رودخانه بهشتآباد در سه ماه تير ،مرداد و شهريور با
رودخانههای مختلف دنيا را نشان ميدهد.
جدول  -3شاخص کيفيت آب در رودخانه بهشتآباد در سه ماه
تير ،مرداد و شهريور در مقايسه با رودخانههای مختلف
منبع

WQI

رودخانه

69.4

بهشتآباد
بهشتآباد
بهشتآباد
کارون (محدوده
گتوندد-ارخوين)
دز

مطالعه حاضر (تيرماه)
مطالعه حاضر (مردادماه)
مطالعه حاضر (شهريورماه)

64.64

)Hooshmand et al. (2008

50-65

66

متوسط

50-70

)Fadaei et al. (2006

64-75

بد

25-50

)Sharama et al. (1996

61-80

بسيار بد

0-25

)Bordalo et al. (2006

47.3-61.7
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در جدول ( )4معيارهای عمومي کيفيت آب که توسط
سازمان حفاظت محيطزيست ايران تهيه شده ،بهعنوان
استاندارد اندازهگيریها در نظر گرفته شدهاست.
جدول  -4استانداردهای کيفي آب رودخانههای کشور ،سازمان
حفاظت محيط زيست ()Abbaspoor 1992
مقدار در
رودخانه
بهشتآباد
7.11-8.83

حداکثر
ميزان مجاز

واحد

پارامتر

6.5-9

-

267-633

750

mg/l

اکسيژن محلول

5.51-10.31

)حداقل( 5

mg/l

اکسيژن خواهي
يولوژيکي
بنيترات

1.26-4.58

5

mg/l

7.46-47.63

45

mg/l

1-4.58

کمتر از 5

pH
کل جامدات محلول

کدورت

NTU

طبق نتايج جدول ( )4مشاهده ميشود ميزان پارامترهای
بررسي شده غالب ًا در محدوده مجاز ميباشد .نتايج حاصل از
اين مطالعه نشان ميدهد آلودگي رودخانه از طرف سرچشمه
آن بهطرف پاييندست در اواخر تابستان بيشتر شده و از
کيفيت آب اين رودخانه کاسته ميشود .با بررسي نتايج و
سنجشهای صورت گرفته ميتوان نتيجه گرفت که با توجه به
فعاليت کشاورزی مردم منطقه و ورود پساب ناشي از آن به
رودخانه و نيز فعاليت شاليکاران و ورود سرريز آب شاليزارها
به رودخانه و فعاليتهای کارگاههای پرورش ماهي و همچنين
فعاليتهای عمراني در اواخر تابستان ،آلودگي در حال افزايش
Enrique S., Manuel F., Juan V., Angel R., Marı G. and
Lissette T. (2007). Use of the water quality index and
dissolved oxygen deficit as simple indicators of
watersheds pollution. Eco. Indic., 7, 315-28.
Fabiano D., Altair B., Marcia C. Sonia M. and Maria J.
(2008). Water quality index as a simple indicator of
aquaculture effects on aquatic bodies. Ecol. Indic., 8,
476-84.
Fadaei A., Shariat M., Jafarzadeh N. and Sakian M.
(2006). Simultaneous application of GIS systems and
water quality indicators as a management tool (Case
Study: Dez River in southwestern Iran). 7 th
International River Engineering Conference. Ahvaz,
]Shahid Chamran University. [In Persian

بودهاست .بهمنظور حفظ اين منبع آبي از خطر آلودگي،
مديريت و کنترل مواد آالينده ضروری است.

 -4نتيجه گيری
در اين تحقيق ارزيابي کيفيت آب رودخانه بهشتآباد با استفاده
از شاخص کيفيت آب ( )NSFWQIانجام شد .نتايج اين تحقيق
به طور خالصه در اين بخش ارايه شده است.
 -1مطابق با استانداردهای کيفي آب رودخانههای کشور ميزان
پارامترهای  ،pHکل جامدات محلول ،اکسيژن محلول ،اکسيژن
خواهي بيولوژيکي ،نيترات و کدروت غالباً در محدوده مجاز
ميباشد.
 -2نتايج شاخص کيفيت آب ( )NSFWQIنشان داد در فصل
تابستان کيفيت آب در ايستگاههای نمونهبرداری بين طبقه
کيفيت آب متوسط و خوب در تغيير بوده است.
 -3آلودگي رودخانه بهشت آباد از طرف سرچشمه آن بهطرف
پاييندست در اواخر تابستان بيشتر شده و از کيفيت آب
رودخانه کاسته شده است .منابع احتمالي کاهش کيفيت آب
رودخانه ،کودهای کشاورزی ،تخليه فاضالب واحدهای خدماتي
رفاهي و کارگاههای پرورش ماهي ميباشد.

سپاسگزاری
اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه شهرکرد انجام شده است.
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Abstract
Rivers are important as one of the main sources of water supply for uses including agriculture, industry,
and human consumption. This study evaluated the water quality of the Beheshtabad River (Shalamzar
Spring - Jointing to Koohrang River) located in Chaharmahal and Bakhtiari Province, using the National
Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). Using standard methods, this study determined
nine water quality parameters: nitrate (NO3), temperature (T), phosphate (PO4), turbidity, dissolved oxygen
(DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), total solids (TS) and pH, at five
selected stations along the river for three months, July to September 2015. Results showed that water quality
fluctuated between medium and good quality during the investigation. In addition, according to the mean
values of WQI, water quality was classified as medium quality for the three months. Water pollution
increased from upstream to downstream in the end of summer because of agricultural fertilizers and
wastewater discharge from upstream fish farms and recreation service centers.
Keywords: Physicochemical Parameters; Chaharmahal and Bakhtiari Province; River; Water Quality
Index.
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