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 های متفاوت کیفی  بندی کیفی آب رودخانه با استفاده از شاخص پایش و پهنه

 )مطالعه موردی: رودخانه تجن(

 
 سنجابی معصومه و رویا مصطفوی ،تهرانی گیتی فرقانیپژوهشگران: 

 MAE-91014: طرحکد 

 

 چکیده

شاخصبه تجن، رودخانه آب کیفی وضعیت بررسی و شناخت پرکاربردمنظور کیفی های

NSFWQI،BCWQIیازآبربرداوشاخصمدیریتاحمدسیددرنظرگرفتهشدهاست.نمونه

،اردیبهشت5131ماههایشهریور،آبان،آذر،دی،اسفندایستگاهانتخابیطیماه51رودخانهتجن،در

تیر و مقدارکلEC)هدایتالكتریكیهایکیفیموردسنجششاملپارامترانجامشد.5131ماه ،)

( محلول جامدTDSجامد کل مقدار ،)(TS) دمایآب، ،pHمحلول اکسیژن فسفات، نیتراتو ،

(DO(اکسیژنموردنیازبیوشیمیایی،)1BOD(اکسیژنموردنیازشیمیایی،)COD)فرموتعدادکلی

اندازه شیمیاییهادادهتحلیلوتجزیهشدند.گیریمدفوعی آنالیز عددیی مقدار محاسبه و

هاواردانجامگرفت.درادامهنتایجعددیشاخصSaidوBCWQI، NSFWQIهایکیفیشاخص

اساسشاخصنهاییهاینقشهتهیهوکیفیبندیجهتپهنهArcGISمحیط بر ،NSFWQIشد.

درصدبودهاست.برایناساسآبرودخانه1/86بیشترینرخدادبرایوضعیتکیفیمتوسطبرابربا

اکثرمو برایمصارفشربمیتجندر پیشرفته کیفیبدبااقعنیازمندتصفیه آنرده پساز باشد.

درصددرجایگاهدومقراردارد؛دراینوضعیتآبرودخانهتنهابرایآبیاریاراضی2/58فراوانی

برداریهاینمونهدرصددرکلدوره1/52میزانکشاورزیمناسباست.وضعیتکیفیخوبنیزبه

فتادهاست؛دراینوضعیتآبرودخانهبرایپرورشماهی،شناکردنوشربمشروطبرطیاتفاقا

 است. استفاده قابل مقدماتی تصفیه وضعیتمراحل کیفی )رده عالی درAکیفی ماه تیر در تنها )

 اساسشاخصپروریجایستگاه بر است. داده رخ دوره،BCWQIآباد کل اندازهدر آبی گیری،

درصد1/13جندارایردهتوصیفیمتوسطتاخوببودهاست.بیشترینفراوانیبهمیزانرودخانهت

کی وضعیت است. بوده متوسط کیفی رده با آذرمرتبط پرباران دوره در تنها خوب درفی و ماه

کاهشنسبیآالیندهآبادوعلیهایارتفاعیپروریجایستگاه است. زاددراینهایانسانآبادرخداده
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واحیوازسویدیگرافزایشبارشودبیرودخانهدرطیایندوره،عاملاصلیاینوضعیتبودهن

برداریبرایرودخانهتجنهاینمونهوضعیتکیفیپایداریرادردورهSaidاست.شاخصمدیریتی

بهگونهنشانمی نمونهدهد. تمام کیفیبدطبقهایکه رده را شاخصبندیمیها حداقلSaidکند.

درنواحیپایین درایستگاهآنتیکیفیتآبرودخانهتجنرا ماهوسازیدراردیبهشتبیوتیکدست،

ارتفاعیسلیمان ایستگاه در آبانحداکثرکیفیترا نشانمیتنگهدر بررسیماه هایزمانینشاندهد.

ایستگاه بسیاریاز کیفیدر غلظتپارامترهای دهاینمونهداد، دورهبرداری، طول ور هایپرباران

بهمقادیرباالتر)اردیبهشت،تیروشهریور(سریعاًهایگرممرطوب)آذر،دیواسفند(نسبتبهدوره

هایمكانینیزدنبالدارد.بررسیهازحدمجازاستانداردهایکیفیافزایشیافتهوتنزلکیفیآبراب

 و کیفی پارامترهای عددی مقدار وسیع وتغییرات میانی نواحی در رودخانه آب کیفیت کاهش

اینپایین از است. تجن رودخانه آبریز حوزه میدست رو گرفت نتیجه جمعیتتوان ،بارگذاری

هایشنوماسه،استخرهایتجن،کارگاهرودخانهریزدرحوزهآبمتنوعشهریوصنعتیهایفعالیت

،توسعهشهریمصرفیدرآنوسمومگیاهیکودهایشیمیاییوهایزراعیوپرورشماهی،زمین

بودهورودخانهبهواسطهعواملمذکوردربیشترمسیرجریانخودرودخانههآالیندمنابعتریناصلی

شدگیهایجویی،افزایشدبیوحجمآبرودخانهورقیقفاقدتوانخودپاالییبودهوحتیریزش

هبودکیفیآبرودخانهندارد.ثیریبربهایزمانی،تاآبدربرخیازبازه



،شهاخصBCWQI،شهاخصNSFWQIبنهدیکیفهی،شهاخصرودخانهتجن،پهنههها: کلید واژه

مدیریتیسید

 

 مقدمه

ههایجهاریجههانهسهتند.بهاایهنوجهودازاجهزایحیهاتیههاجهزککهو كیازآبرودخانه

کننهدههامنتقهلمهیسمترمكعهبآببههاقیهانو12-13شهوندوسهاالنههیدرولوژیکمحسوبمهی

(.همچنینازمنابعاساسیتامینآببرایمصارفگونهاگونازجملههکشهاورزی،5161نژاد،)ابراهیم

باشند.اینمنابعباتوجهبهتغییراتاقلیمیاخیهر،توسهعهاراضهیشههریوشربوصنعتمطرحمی

شههری،صهنعتیوکشهاورزی،هایروستاییهموارهدرمعرضآلودگیناشیازتخلیهانواعفاضالب

هایسطحیوغیرهبودهکهموجهبمحهدودیتهاوپسابهایزباله،روانابشیرابهحاصلازلندفیل
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ههایطبیعهینظیهرکهمكهانیزمبافرضآن(.Enrique et al., 2007)گرددکمیوکیفیاینمنابعمی

درکنتهرلویهاتشهدیدایهنخصوصیاتفیزیكیوشیمیاییآبوخودپاالییرودخانههسههمعمهده

ها،کسبآگهاهیازتغییهراتکیفهیهاخواهندداشت؛اولینقدمدرتعیینکیفیتآبرودخانهغلظت

ههااسهت.هادرابعادزمانومكانوهمچنینمشخصنمودنمنابعاصلیوانواعآالینهدهآبرودخانه

هایانسانیبهرملطبیعیویافعالیتپایشکیفیمنابعآب،ابزاریجهتتعیینمشكالتناشیازعوا

(.تضادآشكاربین5165مدتآناست)رحمانی،مدتوبلندرویمنابعآب،تخمیناثراتآنی،کوتاه

محدودیتمنابعآبونیازمصرفیروزافزونجوامع،اسهتمراراقهداماتپهایشوکنتهرلراضهروری

هادرکشور،بررسیبندیکیفیآبرودخانهپهنهنماید.باتوجهبهضرورتانجاممطالعاتپایشومی

گرفت.بندیکیفیآبرودخانهتجنموردتوجهقراروپهنه

هها،امهروزهدربسهیاریازکشهورهایپیشهرفتهدربخهشبندیکیفهیآبرودخانههمطالعاتپهنه

اسهت.ههاشهدهسهازمهدیریتصهحییکیفیهتآبرودخانههمدیریتمنابعآبنهادینهشدهوزمینهه

مرحلهدرمهدیریتکیفیهتآباسهت؛ هراکههدیهد ترینومهم رودخانهاولین آب کیفیت بندیپهنه

مكانوشرایطخها روشهنزمان،نسبتبهآلودگیروندو گونگیتغییراتبهگررانسبتتحلیل

ور،بررسیهادرکشبندیکیفیآبرودخانهسازد.باتوجهبهضرورتانجاممطالعاتپایشوپهنهمی

وکشاورزی جمعیتی،صنایعگرفت.وجودمراکزمهمبندیکیفیرودخانهتجنموردتوجهقراروپهنه

افزاید.موضوعمیبارانمنطقهبراهمیت شرایطپردراطرفاینرودخانهو



 ها مواد و روش

مراکهز و شهاورزیک صنعتی، ماهی، پرورش هایکارگاه تاثیرپساب شناسایی منظوربه مطالعه این در

مسكونیبرکیفیتآبرودخانهتجنواقعدراستانمازندران،ابتدااطالعاتاولیهحوضهآبریزتجهن،

هها،خطهوطشناسی،موقعیترودخانهها،وضعیتزمینهایموقعیتمكانی،مرززیرحوضهشاملنقشه

یوهمچنهینگزارشهاتوهایآبسنجیوبارانسجها،موقعیتایستگاهتوپوگرافی،وضعیتزیرحوضه

ایمازندراناخذشهدهاسهت.سه سسوابقمطالعاتپیشینازآرشیودفترمطالعاتسازمانآبمنطقه

ذیلدنبالشد:شرحبهمطالعهموردطرح
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 ایستگاه(.51برداریمنتخب)نمونههایایستگاهتعیین-5

5131ماه،اردیبهشتوتیر5131اسفندماهایشهریور،آبان،آذر،دی،هماهدربردارینمونهانجام-2

آزمایشگاهبههانمونهانتقالودورهزمانی(3)

متدآمریكااساسبرهایکیفیپارامتر وسنجشگیریاندازه-1 APHA)استاندارد شامل2002، ،)

،pH،دمایآب،(TS(،مقدارکلجامد)TDS(،مقدارکلجامدمحلول)EC)هدایتالكتریكی

میزاناکسیژنمحلول)غلظت اکسیژنموردنیازشیمیاییDOعناصرکمیابنیتراتوفسفات، ،)

(COD(میزاناکسیژنموردنیازبیوشیمیایی،)1BOD)فرممدفوعی.وتعدادکلی 

.SaidمدیریتیوBCWQI،NSFWQIهایکیفیشاخصازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه-1

.نهاییهاینقشهتهیهوهابندیکیفیبراساسشاخصپهنه،ArcGISمحیطبههادادهورود-1



 نتایج و بحث

رود(ازبهمپیوستنیتجن)گرمابمنطقهموردمطالعه،حوزهآبریزرودخانهتجناست.رودخانه

کوهسرشاخه از و شده تشكیل متعددی  شمههای و هزارجریب پشتكوههای دهستان سارهای

ریزد.مسیراینرودخانهازآبادبهدریایخزرمیازعبورازشهرساریدرفرحسر شمهگرفته،پس

 تا جلگه6سر شمه نقطه این پساز ساریکوهستانیو اینایمیکیلومتریجنوبشهر گردد.

رود(درشرقحوضهآبریز،شاخهرودخانهازسهشاخهاصلیتشكیلیافتهاست.شاخهزارمرود)ظالم

غربیحوضهواقعشدهاست.شاخهاصلیتجنازرمرکزوشاخهسفیدروددرجنوباصلیتجند

کیلومتریبهشهرسر شمهگرفته،درروستایش رت80متریشادرواقعدر 1326دامنهشمالیکوه

شود،س سرودخانهمذکورهایاولیهدیگرتالقینمودهوازایننقطهبهنامتجننامیدهمیباشاخه

آبهایکو كیبنامفکهایتنگوباریکگذشتهوشاخهتغربیازمیاندرهدرجه ستور، بن،

کندودرروستایتازهآبادباشاخهسفیدرودتالقیآبادوساداتمحلهرادریافتمیتیرجاری،روشن

تغییرنامند.ازاینمحلرودتجنبهطرفشمالکندتااینمحلآنرارودخانه هاردانگههممیمی

 روستایباالکوالواقعدر در و داده زارم58مسیر تالقیمیکیلومتریساریبا حوالیرود در کند.

.گرددهایعمیقکوهستانیخارجشدهوواردجلگهساریمیلتهرودخانهازدرهروستایتنگه

محیطیبیشکیلومترمربعدرمقطعورودبهدریاو1513حوضهآبریزاینرودخانهوسعتیمعادل

ترینارتفاعاتاینهزاراست.مرتفعدر311/5گیرد.شیبمتوسطرودخانهکیلومتررادربرمی100از
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میووژیكیبارانی،برفیباجریانیدایمتراست.رژیمرودخانهازنظرهیدرول1300حوضهبالغبر

هایمتغیرفصلیاست.پایدارولیبادبی

میوشریانپرآبکشور،باتوجهبهموقعیتمنابعهایداییازرودخانهعنوانیكتجنبهرودخانه

هایصنعتی،تصرفاتهایخانگی،پسابهایکشاورزی،فاضالبآبزهآالیندهپیرامونخود،ازجمله

رویهشنوماسهازبسترآنبهشدتازلحاظکیفیتآبد ارتغییراتهایبیغیرمجازوبرداشت

تادرباالدستازکیفیتبسیارخوبرودخانهآب نانچهبراساسسوابقمطالعاتی،واقعشدهاست.

 .یابدمیتغییردستپایینهاینامطلوبیدرقسمتبعضاًکیفیتبهمطلوب

هایباالییومیانیدشتبندیمصارفکشاورزی،دربخشکیفیتشیمیاییآبرودخانهدرطبقه

هدا خوببا کمبسیار الكتریكی یت از سانتیمیكروم5000تر اندازهوسبر درمتر اما گیریشده؛

کیفیتاست،بخش محدودیت ندانیبرایهایپایانیدارایتنزل ایجادکشتگر ه هایمتداول

کند.نمی

شاخص آب، کیفی مسایهای جهتتعیین قوی مدیریتی آنی،ابزار اثرات تخمین و آلودگی ل

بلندکوتاه با5165مانی،)رحمدتاستمدتو آب منابع پایشکیفی از حاصل اطالعاتخام .)

درجه قابل عددی مقیاس یک شاخصبه خا هر ریاضی روابط از تبدیلاستفاده کیفی بندی

می منفردیهستندشاخصشوند. واقعاعداد در ؛ها از  ندنماینگرزیستدوکه دستمحیطیبهیا

.محیطیوجودداردهایزیستشاخصدوفرماصلیوابتداییبراید.نآیمی

شاخص)مقیاس افزایشی(: شاخص آلودگی الف(  BCWQIنظیرهایی افزاLiouو با شییکه

یابد.هاافزایشمیآلودگی،عددشاخصآن

افزایشCWQI ،OWQI ،NSFWQIهایشاخص)مقیاس کاهشی(: ب( شاخص کیفی با که

یابد.آلودگی،عددشاخصکاهشمی

باشد؛هایسطحیمیبندیکیفیتآبهاجهتطبقهازپرکاربردترینشاخصNSFWQIشاخص

توسعهیافتوبرایمونیتورینگ5توسطبنیادملیبهداشتآمریكا5330اینشاخصدرحدودسال

تغییراتکیفیتآبومقایسهکیفیمنابعآبدریکناحیهوحتیسراسرجهانمورداستفادهقرار

پارامترآلودگیرامعرفیکردهوس سبراساسنظرافراد11درابتداحدودوهمكارانبراونگیرد.می

پارامترهایگیریاندازهبا(.5)جدولکردندپارامتررابرایایجادشاخصاصلیانتخاب3،متخصص
                                                           

1- National Sanitation foundation 
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ستفادهباا.آینددستمیههایتبدیلبازرویمنحنیپارامترهازیرشاخصهریکازمقدار،الزمکیفی

واز پارامتر کمی صدیاستاندارد،هامنحنیمقدار تا صفر کیفیآباز شودبندیمیتقسیمسطی

هایمربوطهدرفاکتوروزنیازمنحنیارزیابیشدههاییکاززیرشاخصهردرواقع(.2)جدول

گردد:محاسبهمیNSFWQIشاخص5هاطبقرابطهخودضربشدهوازحاصلجمعآن


NSFWQI= ∑Pi=1(Wi*Ii):5ابطهر


یادرجهوزنWi (،2شاخصکیفیتآببامقدارمتغیرازصفرتاصد)جدولNSFWQI،کهدرآن

 از عامل 0اولویت 5تا 5)جدول ،) Ii از پارامتر 0کیفیت است)منحنی500تا شاخص( های

(.5161)شمساییوهمكاران،


 NSFWQIو وزن آنها در شاخص  APHAها بر اساس استاندارد متد  گیري آن پارامترهاي مورد بررسی و روش اندازه -1جدول 

برداریمتغیرنمونه
نام

 اختصاری

وزن

پارامتر
 گیریروشاندازه

 یدرومتریوینكلروBODروشبطری BOD1 55/0اکسیژنموردنیاززیستی

 SENSION6مترپرتابلمدلDOبااستفادهدستگاه DO 53/0اکسیژنمحلولدرآب

 مترpHالكترود pH 55/0 اسیدیته

 سنجیبهروشنفلومتریکدورتTurbidity 06/0کدورت

 سنجیروشوزن TS 03/0کلجامدات

 ترمومتردیجیتالیT 50/0درجهحرارتآب

 اس كتروفتومتریPO4 50/0فسفات

 اس كتروفتومتریNO3 50/0نیترات

ایلولهMPN3یاروشهایغشاییوبادستگاهپمپخالاستانداردصافیFC 58/0فرممدفوعیکلی



سالبهBCWQIآلودگیشاخص در توسطوزارتمحیط 5331عنوانیکشاخصافزایشی،

یتآبایجادشد.دراینروش،پارامترهایکیفیآبهاوزمینکانادابرایارزیابیکیفزیست،پارك

ومیزانتخطیازآنتعیینمی شده معینسنجیده یکمعیار اینحدمیبا تواندرهنمودهایگردد.
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برایحفظقابلیت شده میزانبهرهتوصیه استانداردیکه هر یا و طراحیموردنظر برداریآبدر

د؛مصارفمختلفآبدرآنمطرحاست بنابراینیكیازمزایایاینروشاستفادهازررا برگیرد.

واینامكانرامیدهدتابراساستمامیپارامترهایاستاستانداردهایهرحوزه،منطقهویاکشور

شاخصنهاییهبندیکیفیصورتگیرد.برایمحاسبگیریشدهموجوددرهراستاندارد،طبقهاندازه

.استفادهمیشود2ازرابطه

 
 NSFWQI  بندي شدت آلودگی رودخانه براساس شاخص طبقه -2جدول 

NSFWQI عالیمرنگی ردهکیفی توصیف

 آبی A عالی 500-35

سبز B خوب 30-35

زرد C متوسط 30-15

نارنجی D بد 10-28

قرمز E خیلیبد 21-0



:2رابطه



آن در که ،F1نموده تجاوز حد از که پارامترهایی درصد اند: ،F2مجموع در که دفعاتی تعداد :

:ماکزیممتخطیازحداستاندارداست.F3،اندهاازحدمعینتجاوزکردهگیریاندازه


درصدتخطی=]شده(گیریمقداراندازه-حدماکزیمممجاز) /شدهگیریمقداراندازه / [500


بایستازرابطهزیرمی؛بایدتوجهداشتکههرگاهمقداربرداشتشده،کمترازحداقلمجازباشد

.دستآوردندرصدتخطیاستفادهشودبرایبه


درصدتخطی=]حدماکزیمممجاز(-شدهگیریمقداراندازه) /شدهگیریمقداراندازه / [500
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بهعددانتخابشدهBCWQIنماکزیممعددشاخصبرایحصولاطمینانازرسید 111/5عدد

دقتشاخص که مهمی نكته میBCWQIاست. باال نمونهرا تكرار افزایشتعدادبرد، و برداری

درموردمعایباینروشبایدگفتکهاینشاخص،روندکیفیآبراتا.استهایبرداشتایستگاه

نشاننمیزمانیکهازحدوداستانداردتجاوزنكردهباشد همچنینبه، علتاستفادهازماکزیممدهد.

هادرحدودباالیحدماکزیمماستانداردواقعشودکه هتعدادازبرداشت(،مشخصنمیF3)تخطی

جدولشده روشاندازه1اند. بررسیو ارزیابیشاخصپارامترهایمورد در BCWQIگیریآنها

ارای جدول در است. شده 1ه شاخصحاالتکیفی اساسمقدار استBCWQIبر شده آورده

(Lands and Parks, 1996.)


 APHAها بر اساس استاندارد متد  گیري آن و روش اندازه BCWQIپارامترهاي مورد بررسی در شاخص  -3جدول 

 گیریروشاندازه ناماختصاریبرداریمتغیرنمونه

تیوسولفاتسدیمدرحضوریدورقلیاییتیتراسیونبامحلول CODاکسیژنموردنیازشیمیایی

 سنجECالكترود EC هدایتالكتریكیآب

 ویدرومتریوینكلر BODروشبطری BOD1اکسیژنموردنیاززیستی

 SENSION6مترپرتابلمدلDOبااستفادهدستگاه DOاکسیژنمحلولدرآب

 متر pHالكترود pH اسیدیته

 روشنفلومتریسنجیبهکدورت Turbidityکدورت

 سنجیروشوزن TDSکلجامداتمحلولدرآب

 اس كتروفتومتری PO4, NO3فسفاتونیترات

اینهلولهMPNیاروشهایغشاییوبادستگاهپمپخالاستانداردصافی FCفرممدفوعیکلی



 BCWQIتوصیف کیفی آب رودخانه بر اساس شاخص  -4جدول 

BCWQI  وصیفت

 عالی 1-0

 خوب 53-1

متوسط 11-56

 بد 13-11

 بسیاربد 500-80
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ساشاخصمدیریتیسید ارای2001لدر استمیالدیتوسطاحمدسید شده (.Said, 2003)ه

ازمنحنیهایموردمزیتاینروشتعدادکممشخصه آنبهاستفاده هایشاخصنیازآنوعدمنیاز

اNSFWQIمانندروش استفاده اینشاخصبا است. رابطه عددیاینمیمحاسبه1ز مقدار شود.

1تاحداکثر0شاخصبینحداقل کیفیبسیارخوبدراینشاخصمرتبطباآبمتغیراست. یرده

،کدورتکمترفرممدفوعیفسفاتوکلی،بدوندرصددرآب500اشباعاکسیژننمونهآبیبامحتوی

مقدارمیمترسانتیبروسمیكروم1کمترازالكتریكیوهدایت5NTUاز 33/2باشد. آببا2تا

است؛زمانیکهیکیادو5تا33/5کیفیتخوباست.آبیباکیفیتمتوسطدارایمقدارعددیبین

آبی5گردد.مقدارکمترازمتغیرروبهوخامتاست؛بااعمالتمهیداتتصفیهبرایکاربریمناسبمی

کیفیب رده در کیفیتپایینو اینروشببا دارد. کلیهدقرار مدفوعیبرایدلیلدخالتپارامتر فرم

(.1)جدولهاییکهدرآنفضوالتحیوانیوانسانیوجوددارد؛دارایاهمیتاستبندیآبطبقه


:1رابطه


  Ahmad Saidتوصیف کیفی آب رودخانه بر اساس شاخص  -5 جدول

مقدارشاخصسید  توصیف

بسیارخوب =1

 خوب 33/2-2

متوسط 33/5-5

 بد <5



آورده8درجدولبردارینمونههایدورهبرایNSFWQI کیفیمقدارعددیووضعیتشاخص

)ایستگاه3/12ازNSFWQI برداری،شاخصکیفیهاینمونهدورهدرطیبرایناساسشدهاست.

R15 تا دریا( نزدیک ،35 پهنهپروریج،R14)ایستگاه لحاظ از که بوده؛ درآباد( رودخانه بندی

گیرد.بیشترینتناوبوضعیتکیفیآب،برایردهکیفیمتوسطمعادلبندیبدتاعالیقرارمیدسته

1/86( این32درصد از است. بوده مصارفبار( و آبیاری برای مناسب تجن، رودخانه آب رو

دلیلتنوعهکشاورزیونیازمندتصفیهپیشرفته)تصفیهمیكروبی(برایمصارفشرباست.همچنینب
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2/58هایآبی،شرایطبرایرشدجلبكیفراهماست.پسازآنردهکیفیبدبافراوانیکمارگانیسم

( 53درصد قرار دوم جایگاه در برایآبیاریاراضیبار( تنها اینوضعیتآبرودخانه، در دارد؛

کشاورزیمناسببودهوتواناییحمایتتنوعآبیبهشدتکمشدهومشكالتآلودگیآبراایجاد

کالسکیفیخوببهمی درکل51درصد)1/52میزانکند. برداریاتفاقافتادههاینمونهدورهبار(

اینوضعیتآبرودخ در شناکردنوشربمشروطبرطیمراحلاست؛ برایپرورشماهی، انه

R14ماهدرایستگاه(تنهادرتیرAکیفیعالی)ردهکیفیوضعیتتصفیهمقدماتیقابلاستفادهاست.

(.3آباد(رخدادهاست)جدول)پروریج


 برداري هاي نمونه در طی دورهNSFWQI  کیفی مقدار عددي و وضعیت شاخص -6جدول 

 عالمت امایستگاهن

برداریهاینمونهدوره UTMمختصات

UTMx UTMy 
شهریور

31 

آبان

31 

آذر

31 

دی

31 

اسفند

31 

اردیبهشت

31 

تیر

31 

R01 328833 1333311 2/82 ورودیسفیدرود  18/88 81/61 81/18 1/11  11/80  31 

R02 310211 1056115 5/81 میانی هاردانگه  81/13 16/33 82/05 3/11  11/85  80 

R03 838110 1021215 3/83 ورند  18/51 13/21 11/63 31/13  33/83  62 

R04 350051 1001818 3/33 آبادعلی  63/81 85/12 81/13 16/85  11/35  33 

R05 303833 1008116 2/31 کر ا  80/02 13/35 80/85 01/13  66/86  36 

R06 300518 1051111 3/86 تنگهسلیمان  18/81 85/06 81/23 61/80  28/68  36 

R07 831112 1021301 3/81 واستان  31/81 13/10 85/10 11/11  30/35  66 

R08 831513 1023165 1/35  شمهریگ  18/11 10/68 12/21 33/12  58/35  31 

R09 831053 1011835 3/11 رودگرم  13/01 11/60 11/18 33/13  61/83  68 

R10 868320 1013322 6/13 کاغذ وبو  11/51 11/81 16/16 01/13  16/81  88 

R11 868116 1016166 85 16/15 18/13 13/38 11/10 شهرپل  05/82  61 

R12 863351 1018123 16 11/35 11/16 13/31 13 36/10 سازیبیوتیکآنتی  86 

R13 863682 1081012 8/16 کردخیل  13/31 11/85 18/61 23/16  25/81  83 

R14 306133 1051311 8/88 آبادپروریج  83/30 81/51 80/31 35/18  35/83  35 

R15 866613 1031003 12 18/51 13/51 12/63 83/11 نزدیکدریا  58/85  85 
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وضعیتشاخص و عددی BCWQI آلودگیمقدار دورهبرای بردارینمونههای جدول 6در

)کهدرآنBCWQIبرداری،شاخصآلودگیهاینمونهدرطیدورهآوردهشدهاست.برایناساس

وR14های)ایستگاه11/55زیستایراناستفادهشد(ازازاستانداردحفظحیاتآبیسازمانمحیط

R4ایستگاه36/63آباد(تاآبادوعلی،پروریج(R12درحدردهکیفیبدتاخوببیوتیک،آنتی)سازی

بررسیآماریدرکلدوره آبرودخانهتجنازمیبردارینشانهاینمونهتغییرداشتهاست. دهد،

23درصد)3/21بار(ردهکیفیمتوسط،11درصد)1/10بافراوانیBCWQIلحاظشاخصآلودگی

بار(رده2درصد)02/0میزانبهبار(ردهکیفیبدونهایتا28ًدرصد)6/21بار(ردهکیفیبسیاربد،

ودرهیچ ایستگاهکیفیخوبداشته وضعیتاریبردهاینمونهیکاز مشاهدهAکیفیعالی)رده )

نشدهاست.

 
 NSFWQIراهنماي شاخص کیفیت آب  -7جدول 

 محدوده کیفیتآب بندینوعاستفادهازمنبعآبیکالس

دارایوضعیتطبیعی،درصورتاستفادهازآنبرایتامینآبشربنیازبهتصفیهندارد.

 هایحساسآبیمناسببرایپرورششیالتوگونه
 500-35 عالی

درصورتاستفادهازآنبرایتامینآبشربنیازبهتصفیهمتداولدارد.

 هایحساسآبی،مناسببرایمقاصدتفریحینظیرشنامناسببرایپرورشماهیوگونه
 30-35 خوب

درصورتاستفادهازآنبرایتامینآبشربنیازبهتصفیهپیشرفتهدارد.

 هایمقاومآبی،مناسببرایشربحیواناتاهلییوگونهمناسببرایپرورشماه
 30-15 متوسط

 10-28 بد مناسببرایآبیاریاراضیکشاورزی

هایمذکورمناسبنمیباشدوتنهاتواناییحمایتتعدادمحدودیکدامازاستفادهبرایهیچ

 ازاشكالآبزیانوجوددارد.
 21-0 بسیاربد



تغییراتشاخصپهنه بندی ایستگاهBCWQIآلودگی نمونهدر درهای هفتدوره، در برداری

جزتیربهNSFWQI(.نظیرروندتغییراتشاخصکیفی5ترسیمشدهاست)شكلArcMapمحیط

هایبوده؛درسایردوره (Eوبسیاربد) (Dماهکهحداکثرمسیرجریانرودخانهدارایوضعیتبد)

(بیشتربودهاست.Cجریانرودخانهباردهکیفیمتوسط)برداری،گسترشمسیرهاینمونه
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 برداري هاي نمونه در طی دوره BCWQI ص آلودگیمقدار عددي و وضعیت شاخ -8جدول 

 عالمت نامایستگاه

 برداریهاینمونهدوره UTMمختصات

UTMx UTMy 
شهریور

31 

آبان

31 

آذر

31 

دی

31 

اسفند

31 

اردیبهشت

31 

تیر

31 

 R01 328833 1333311 1/11 2/13 53/62 53/62 32/53 11/13 3/23 سفیدرودورودی

 R02 310211 1056115 1/11 6/13 11/13 23/62 31/53 65/13 6/35 میانی هاردانگه

 R03 838110 1021215 2/18 3/85 16/28 11/13 80/23 36/16 5/11 ورند

 R04 350051 1001818 22 8/23 55/11 10/63 81/23 13/23 5/11 آبادعلی

 R05 303833 1008116 5/11 2/13 11/81 13/63 35/23 21/13 13 کر ا

 R06 300518 1051111 3/11 3/53 25/31 53/68 81/12 32/53 13 تنگهسلیمان

 R07 831112 1021301 11 3/53 25/38 53/65 53/11 63/53 3/11 واستان

 R08 831513 1023165 5/11 3/10 13/21 11/38 60/13 35/53 6/35  شمهریگ

 R09 831053 1011835 1/16 8/11 23/01 11/16 08/13 10/10 3/11 رودگرم

 R10 868320 1013322 3/11 1/15 83/13 30/51 1/15 11/13 13 کاغذ وبو

 R11 868116 1016166 6/18 1/11 13/06 85/13 61/13 53/13 3/11 شهرپل

 R12 863351 1018123 6/63 8/13 81/52 80/58 88/80 31/38 6/35 سازیبیوتیکآنتی

 R13 863682 1081012 3/81 1/10 81/10 86/32 81/85 26/13 6/35 کردخیل

 R14 306133 1051311 1/11 3/53 55/11 53/61 36/36 15/23 13 آبادپروریج

 R15 866613 1031003 6/88 1/33 63/22 83/66 88/33 31/86 5/65 نزدیکدریا




  برداري از رودخانه تجن هاي نمونه در طی دوره BCWQIوضعیت شاخص آلودگی  -1شکل 
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عددیووضعیت مقدار آورده1درجدولبردارینمونههایدورهبرایشاخصمدیریتیسید

آنتی ازحداقلکیفیتدرایستگاه مقدارشاخص، است. معادلR12سازی)بیوتیکشده در–11/5(

ماهدردرآبان86/0(بامقدارعددیبرابرR6تنگه)کیفیتدرایستگاهسلیمانماهتاحداکثراردیبهشت

ازاینروکیفیتآبرودخانهتجنبراساسشاخص هاپایداردرتمامدورهSaidنوسانبودهاست.

استبودهودرتمامینمونه وضعیتکیفیبدرخداده همچنیناینشاخصکاهش2)شكلها، .)

 دستبافراوانیبیشترینشاندادهاست.خانهرادرنواحیپایینکیفیتآبرود




 برداري هاي نمونه کل دوره – Saidص مدیریتی وضعیت کیفی رودخانه تجن بر اساس شاخص شاخ -2 شکل

 

 گیری نتیجه

ایستگاه پیرامون حوضه، باالدست و ارتفاعی نواحی تجن، رودخانه آبریز حوضه هایدر

ب51و1،1،8هاییرایستگاهبردارینظنمونه دلیلگسترشکمتره،باالبودنکیفیتآبرودخانهرا

،50هایدستومجاورمراکزمسكونی،نظیرایستگاههایپایینزاد،نسبتبهایستگاههایانسانآالینده

تجندررودخانهشاهدبودیم.یكیازعواملموثربرکیفیتمطلوبتامتوسطآب،51و55،52،51

سر رودخانه(، )سر شمه حوضه ارتفاعی نواحی از خود جریان انشعاباتفرعیهاشاخهمسیر و
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می دریافت را سرشاخهمتعددی الحاق عمدتاًدارد؛ خودپاالییها، پتانسیل افزایش و دبی افزایش

هایموجوددرمدنبالدارد.درفرایندخودپاالیی،موادقابلتجزیهتوسطمیكروارگانیسهرودخانهراب

ومحتویآلودگیآبتنزلمی گذرازحدکوهآبتجزیهشده با اما دشتوواردشدنبه-یابد.

نواحیجلگه انسانیهایآلودهفعالیتافزایشای، دریافتآالیندهساز کاهشدبیوو و هایمتعدد

 رودخانه، بستر عمق خودپاالیی میتوان دست از زیادی حدود تا را ایندهخود از درد. رو

)ایستگاهایستگاه خروجیحوضه شهریو  وبهایداخلمحدوده پلک-هایکارخانه شهر،اغذ،

کیفیتپایینبیوتیکآنتی ترینسبتبهسازی،کردخیلونزدیکدریا(،آبرودخانهدرتمامفصول،

ایستگاه نمونهسایر فعالیتهای دارد. پلبرداری و عمرانی بسهای در رسازی فعالیتتر ودخانه،

ایراهیابیفاضالبواحدهایصنعتیبهرودخانهبدوناعمالتمهیداتتصفیهواحدهایصنعتیو

فاضالب کارگاهخا ، افزایشها، ماسه، و شن آالیندههای از حاصل صنعتی،شهركهای های

زهكششدنرودخانهددام روریوتخلیهفاضالب حوضهآبریز،رانتهایهایخانگیبهرودخانه،

کلی افزایشغلظتجامداتکل، وکاهشکیفیتpH،کدورتوتاحدودیBOD5فرممدفوعی،

 درپیدارد. تاحدبسیاربدتقلیلیافتهوضعیتکیفیآبرودخانهدراینایستگاهعمدتاًآبرا ها

 است.

اندازه محلولگیرینتایج غلظتاکسیژن کمترین و بیشترین که داد نشان شهریورهبها ترتیبدر

(ppm5/6آذر و )( ppm6/2ماه میزان بودن باال است. شده مشاهده )DOشهریور ناشیازدر ماه،

می اینماه کلیاختالطکاملآبوکاهشنسبیدمایآبدر تعداد فرممدفوعیدرکلدورهباشد.

(بیشتربوده؛پساباستخرهای5500)هایسطحیفرمبهآببرداری،ازحداستانداردتخلیهکلینمونه

رودخانه کیفی تهدید مهمترین واحدهایپرورشماهی پرورشماهیو فاضالباستخرهای هاست.

کلی–رفاهی پارامتر بر بیشتر حدخدماتی از فاکتور این افزایش باعث و گذاشته اثر مدفوعی فرم

برداری،مربوطبهایستگاهنزدیکمونههایندرطولماهBOD5شود.بیشترینغلظتاستانداردکیفیمی

( )R15دریا آبان ماه در )ppm8/11( شهریور و )ppm1/28 غلظت کمترین و )BOD5در

ها(بودهاست.اینپارامتردراکثرنمونهR6تنگه)درایستگاهسلیمانppm006/0ماهبهمیزاناردیبهشت

آب به تخلیه استاندارد حد کراز تجاوز سطحی میهای امر این دلیل است. بیده تخلیه رویهتواند

پایینفاضالب روستایی ورندهای ایستگاه به مربوط کدورت مقدار بیشترین باشد. روخانه به دست

(R03درماه)(هایآذرNTU883ودی)(NTU381و)تنگهحداقلمقدارآندرایستگاهسلیمان
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(R6دراردیبهشت)میزانماهبهNTU8/5هایمتالطمبههایسطحیوجریانودهاست.ورودسیالبب

خوردگیرسوباتبستررودخانههایسردسال،شستشووبهمرودخانهبهسببافزایشبارشدرطیماه

آورد.آلودگیراکهعاملاصلیافزایشکدورتآببوده؛فراهممیوگل

BCWQIداد؛نتایجدوروشسیدوهایموردمطالعهدراینتحقیقنشانبررسینتایجشاخص

کمی و بوده یكسان منطقه کارانهمحافظهدر روش از گونهNSFWQIتر به روشاست. که ای

NSFWQIهایمدیریتیومناسبارزیابیکرده،اماروشسیدباتغییرعمدهسیاستشرایطراعمدتا

BCWQIنت را بد بسیار تا خوب شرایط از آب کیفیت باالی روشنوسان همچنین داد. یجه

NSFWQIبهپارامترهایشود،دقتباالییداشتهوشدیداکهدرساختارآنازعاملوزنیاستفادهمی

دلیلتغییرضرایبوزنینتیجهحاصلهتغییرآلودگیحساساستوباحذفهریکازپارامترهابه

میقابل حالیتوجهی در یابد. روش در کاBCWQIکه یا تاثیرافزایشو پارامتر یک هشمقدار

نسبتبهگیریشدهیكسانیبررویشاخصکلدارد. راکهمیزاندرصدتخطیپارامترهایاندازه

گردد.لذادراینروشحذفیكیازپارامترهایآلودگی،تاثیر ندانیمییکاستانداردخا ایجاد

محاسبه عددی مقدار تعداددر افزایش بلكه ندارد، آن ایستگاهگیریدازهانای تعداد یا و هایها

ارزیابیاندازه دقت میگیری ارتقا را مذکور،ها شاخصکیفی سه از حاصل نتایج همچنین دهد.

دهد،لذانیازبهتصفیهقبولیبرایکیفیتآبرودخانهدرمصارفشربرانشانمیقابلوضعیتغیر

دهند.وبازآببرایمصارفکشاورزیراارائهمیهموارهوجوددارد.ولیدراکثرمواقعکیفیتمطل

فرم،کلی میزان پربارشسال، فصول هایسردوهانیزنشانداد؛درطیماهبررسیزمانیشاخص

گردد.می اراضیکشاورزیافزوده و هازمین شستشوی (وکدورتباEC)جامدات،شوریآب کل

نیزNSFWQIهایکاهشنسبیمتوسطمقدارشاخص براینامرداللتدارد.هوازدگیوانحالل،

خصو سازندهایدارایژی سوهالیتویاسازندهایآهكی)کلسیتوهشناسیبسازندهایزمین

دار(نیزدرروندافزاشموادمعدنیومحلولآبرودخانهاثرگذاراست.دولومیت
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Abstract 
In order to recognize the water quality of Tajan River, the contamination indicators 

used are NSFWQI, BCWQI and Ahmad Said Index. This study sampling of Tajan River 
for 7 months and 15 point were carried and parameters: Biochemical Oxygen Demand 
(BOD), Conductivity, Dissolved Oxygen (DO), pH, Fecal Coliform, Nitrat, Temperature, 
Phosphate, Total Solids analyzed. Classification of water quality of this river has studied 
by NSFWQI, BCWQI index and Said simple management methods and river satisfied 
with GIS. According to the NSFWQI index, the highest frequency with medium grade 
was 68.5%. Therefore, Tajan River in most cases requires advanced treatment for 
drinking. After that, the bad quality class is second with a frequency of 16.2%; river 
water is suitable only for irrigation of agricultural land. Good quality status has also 
occurred in 12.4% of the total sampling period; river water is suitable for fish farming, 
fishing and drinking provided that preliminary qualification is used. The excellent 
qualitative status (quality class A) occurred only in June at the Parvarij-Abad Station. 
Based on the BCWQI index, Tajan River water has had a medium to good description 
throughout the measurement period. The highest frequency was 49.5% with a medium 
qualitative. Good quality status occurred only during the month of December and at high 
altitude stations in Parvarij-Abad and Ali-Abad. The relative reduction of human 
pollutants in these areas and, on the other hand, the increase of rainfall and river flow 
during this period was the main factor of this situation. The Said management index 
shows the quality of sustainability in sampling periods for the Tajan River. It categorizes 
all samples as bad grades. The Said index shows the minimum water quality in the Tajan 
River in downstream areas, at the Antibiotic Station in May and the maximum quality at 
the Solayman Strait Altitude Station in November. The results of time studies show that 
the concentration of quality parameters in many sampling stations during wet and dry 
periods (December, January and March month) compared to the warm periods (May, 
June and August) and the change of course Agricultural crops have risen rapidly to 
higher levels than qualitative standards and cause water degradation. The spatial surveys 
also represent a large variation in the numerical value of the quality parameters and 
decreasing the water quality of the river in the middle and lower reaches of the Tajan 
River basin. Therefore, it can be concluded that population loading, diverse urban and 
industrial activities in the riverside of Tajan rivers, sandy workshops, fish farming  
pools, agricultural land and chemical fertilizers and pesticides used in it and urban 
development, The main sources of the pollutant are the river and the river due to the 
above mentioned factors is not capable of self-propagation on most of its flow. Even loss 
of life, increase of discharge and volume of river water and dilution of water at some time 
intervals have an impact on river water quality improvement. does not have. It is essential 
to take sustainable management strategies and credit expertise to prevent the flow of 
pollutants into the river, to organize agricultural and industrial activities, watershed 
management and the use of legal levers and public participation to improve Tajan River 
water quality.   
 
Keywords: Tajan River, Qualitative Zoning, NSFWQI Index, BCWQI Index, Said 
Management Index    

 


