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سابقه و هدف :برای تعیین کیفیت آب شاخصهایی وجود دارد که شاخص  NSFاز میان شاخصهای عمومی کیفیت آب ،بیشترین کاربرد
را دارا است .هدف از معرفی شاخص NSFWQIطبقهبندی آب برای مصرفهای کلی (شرب ،حیات آبزیان ،مصرفهای تفریحی و )...
است .این پژوهش با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص آب  NSFWQIانجام گرفت که در آن 10
پارامتر شامل دمای آب ،کدورت ،فسفات ،نیترات ،اکسیژن محلول ( ،)DOکلیفرم مدفوعی ،اکسیژنخواهی بیوشیمیایی (،pH ،)BOD
جامدات محلول ( )TDSو هدایت الکتریکی ( )ECاندازهگیری شد.
مواد و روشها :جهت نمونهبرداری  7ایستگاه در طول رودخانه مشخص گردید و طی چهار فصل از پاییز  1393تا تیر 1394نمونهبرداری
انجام شد ،pH ،DO .کدورت ،هدایت الکتریکی TDS ،و دما توسط دستگاه قابل حمل در محل اندازهگیری و نیترات و فسفات به روش
اسپکتروفتومتری تعیین مقدار شد .اندازهگیری کلیفرم از روش بیشینه تعداد محتمل( )MPNصورت گرفت.
نتایج و بحث :بررسی شاخصهای کیفیت آب نشان داد که شاخصهای کدورت ،درجه حرارت ،نیترات ،فسفات pH،TDS ،و ECدر فصل
تابستان دارای بیشترین میزان بودند که بیشترین مقدار BODمربوط به فصل بهار است .کلیفرم مدفوعی در همهی فصلها نزدیک به
یکسان بوده و اکسیژن محلول در فصل زمستان از بیشترین میزان برخوردار است .مقایسه میزان شاخص  NSFWQIدر هفت ایستگاه
رودخانه لنگرودرودخان در فصلهای مختلف بیانگر آن است که ایستگاه دوم (درویشانبر ،باالدست) در فصل زمستان با عدد  ،63باالترین و
ایستگاه خالکیاسر (پایین دست) با شاخص عددی  ،56پایینترین میزان عددی را به خود اختصاص داده اند.
نتیجهگیری :مقایسه کلی نشان داد که در تمام ایستگاهها از فصل زمستان به سمت فصل تابستان ،از میزان عددی شاخصها کاسته
میشود .تفسیر نتایج بر اساس شاخص ،NSFWQIنشان داد که در رودخانه لنگرودرودخان در طول مسیر ،از ایستگاه باالدست به سمت
ایستگاه پاییندست افزایش بار آلودگی و کاهش کیفیت آب وجود دارد .لذا آب این رودخانه برای شرب و کشاورزی مناسب نیست و حتما
قبل از استفاده باید مورد تصفیه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :رودخانه لنگرودرودخان ،شاخص کیفیت آب ) ،)NSFWQIکیفیت آب ،آلودگی آب.
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مقدمه
منبعهای آب سالم پیشنیاز ضروری و اساسی برای

می توانــد برای مصرف شرب مناسـب باشـد (Kumar

حفظ محیطزیست و رشد و گسترش اقتصادی سیاسی و

) .et al., 2013بررسیهایی در مورد کیفیت آب رودخانه

فرهنگی کشور است .رودخانهها به عنوان یکی از مهمترین

گرگر ) ،(Tahmasebi et al., 2011رودخانه کارون

منبعهای تأمین و انتقال آب مصرفی بخشهای کشاورزی،

) ،(Hoseini et al., 2013آیدوغموش ( Hoseinzadeh et

صنعت و مصرفهای شهری از اهمیت ویژهای برخوردارند.

 )al. 2013دریاچه زریوار ( (Ebrahimpour and

حفظ کیفیت منبعهای آب به منظور تأمین آب

 ،Mohammadzadeh, 2013بالخلوچای (Khodaparast,

آشامیدنی ،پیشرفت فعالیتها و کاربردهای تفریحی و

) ،2012قمرود ) (Akhondi et al., 2011صورت گرفت که

ایجاد یک اکوسیستم محافظ برای ماهیان و حیات وحش

روش اجرای این پروژهها یکسان است و در آنها کیفیت

مستلزم کیفیت باالی آب رودخانه است .از جمله

آب رودخانهها مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این

شاخصهای کیفی پرکاربرد و ساده در سطح دنیا،

تحقیقها نشان داد که رودخانههای مورد بررسی از نظر

شاخص 1NSFWQIاست که با بیان نتایج به زبان ساده و

کیفیت آب در کالسهای مختلف قرار دارندNasir .

قابل فهم ،نقش بسیار مهمی در بررسی کیفی آبها ایفا

 Ahmadi et al., 2011تحقیقی بر روی رودخانه هراز انجام

میکند .اساس کاربرد این روش بر پایه اندازهگیری 9

دادند که مشخص شد میزان پارامترهای ،EC ،TS ،BOD

پارامتر است .شاخص  NSFWQIنخستین بار در دهه

کدورت ،2نیترات ،3فسفات 4و کلیفرم مدفوعی 5در محل

1970معرفی شد .استفاده از این شاخص بسیار رایج بوده

ورود رودخانه به دشت و تالقی با پسابهای کشاورزی و

و برای طبقهبندی کیفی آبهای سطحی از لحاظ

مراکز مسکونی با رودخانه هراز ،تغییرپذیریهای قابل

آشامیدن شاخصی تمام و کامل به شمار میآید .به طوری

مالحظهای داشته ،به گونهای که در ایستگاه سرخرود این

که با بهکارگیری آن میتوان دید مناسبی از وضعیت کیفی

افزایش ،معنیدار است ).)Ahmadi et al., 2011

آبهای سطحی و رودخانهها به دست آورد.

میرمشتاقی و همکاران ،تحقیقی بر رودخانه سفیدرود

 Triaji et al., 2017تحقیقی بر روی رودخانه

انجام دادند و نتایج محاسبه شاخص  ،OWQIکیفیت

پورونگ انجام دادند و طبق نتایج ایشان ،وضعیت کیفی

بسیار بد آن رودخانه را در دوره بررسی نشان داد

آب رودخانه در رده متوسط قرار داشت (Triaji et al.,

)Abdolzali et al., 2011 .(Mirmoshtaghi et al., 2011

) Mirzaei et al., 2015 .2017تحقیقی بر روی کیفیت

به بررسی کیفیت آب رودخانه کینتا 6در مالزی به روش

آبهای سطحی با استفاده از شاخص NSFWQIو ارزیابی

ویژه شاخص کیفیت آب ) (WQIپرداختند .بر اساس

خطر آلودگی با شاخص  WRASTICانجام دادند نتایج

نتایج ،فعالیتهای کشاورزی و دامداریهای پیرامون

نشان داد که کیفیت آب تنها در یک ایستگاه رودخانه 1

رودخانه که فاضالب خروجی آنها وارد رودخانه شده،

(مورگان) در طبقه متوسط بوده و ایستگاههای دیگر در

باعث کاهش کیفیت آب میشود ( Abdulzali et al.,

تمام فصلها دارای کیفیت نامطلوب هستند (Mirzaei et

 Samantary et al., 2009 .)2011تحقیقی بر روی

) Kumar et al., 2013.al., 2015پژوهشی بر روی شاخص

رودخانههای آتارابانکی 7و کانال تالداتا 8در منطقه

کیفیت آب شرب منطقه باالسور و اودیشا در هند انجام

پارادیپ 9هندوستان انجام دادند و نتایج پژوهشهای آنها

دادند که نشان داد آب برای مصرف شرب مناسب نیست

گویای وخیم شدن وضعیت کیفیت آب این رودخانه با

و در سطح مجاز قرار ندارد و آب این منطقه پس از تصفیه

توجه به صنعتیشدن و فعالیتهای انسانی است
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(Yisa .)Samantry et al., 2009و  Jimohدر سال 2010

موقعیت مکانی ایستگاهها به ترتیب در شکل  1بیان شده

مطالعهای روی کیفیت آب رودخانه لندزو 10انجام دادند

است .از پل فلزی سیاهکلده تا ایستگاه پل درویشانبر

که نتایج نشان داد آب رودخانه لندز آلوده بوده و برای

(باالدست)  3/73کیلومتر است .فاضالب ورودی از الهیجان

استفاده محلی مناسب نیست و باید مورد تصفیه قرار گیرد

به عنوان منبع اولیه و پس از آن سموم کشاورزی مهمترین

)، Vahidonisha et al., 2013 .(Yisa and Jimoh, 2010

منبع آالیندههایی است که در این ناحیه قرار دارد .از پل

Parmar et ، Al Heeti et al., 2011، Saha et al., 2012

درویشانبر تا پل فلزی واقع در بخش شهری  2/16کیلومتر

 Jovic et al., 2006 ،Kumar et al., 2009 ، al., 2010و

است .آالینده خاص این ناحیه ،فاضالبهای شهری و زباله

 Radvan et al., 2005به بررسی بر روی کیفیت آب

حاشیهنشینان رودخانه است .از پل فلزی تا پل بازارده که

پرداختند

از بخش شهری وارد بخش روستایی میشود 23 ،کیلومتر

( Vaheedunnisha, and Shukla, 2013; Saha et al.,

است .فاضالبها و همچنین زبالههای شهری ،مهمترین

2012; Al Heeti et al., 2011; Parmar and Parmar,

منبع آالیندههای این بخش میباشند .از پل بازارده تا پل

;2010; Kumar et al., 2009; Jovic et al., 2006

خالکیاسر شامل بخش روستایی به طول  2/13کیلومتر

 .)Radvan, 2005این تحقیق با هدف بررسی کیفیت آب

است که مهمترین آالینده این بخش ،سموم کشاورزی و

رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص آب

همچنین زبالههای شهری است .از پل خالکیاسر تا پل

 NSFWQIانجام گرفت .از آن جایی که تا کنون در این

چمخاله  7/94کیلومتر بوده که از بخش روستایی وارد

زمینه بر روی رودخانه لنگرودرودخان در ایران و جهان

بخش شهری میشود و منبع ورود آالیندهها در آن،

تحقیقی صورت نگرفته ،هدف از انجام آن مشخص نمودن

فعالیتهای کشاورزی است .از پل چمخاله تا مصب رودخانه

مشکلهای مربوط به آلودگی رودخانه مورد نظر و

لنگرود  2/16کیلومتر بوده و مهمترین منبع ایجاد نگرانی

نمایاندن آن برای گرفتن تصمیمها و انجام اقدامهای موثر

در این محدوده ،فاضالب حاشیهنشینان رودخانه است.

رودخانهها

کشورهای

در

مختلف

نمونهها در شرایط استاندارد برداشته شد و در ظرفی

بوده است.

ویژه در شرایط خاص در درون محفظه شامل یخ در دمای 4

مواد و روشها

درجه سلسیوس نگهداری و به محیط آزمایشگاه منتقل شد.
رودخانه

در این بررسی پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و زیست-

لنگرودرودخان یکی از رودخانههای زیرحوضه چالوس

شناختی مورد آزمایش عبارتاند از  ،pHکدورت ،نیترات،

بوده که از شهرستانهای الهیجان و لنگرود عبور میکند.

فسفات ،DO ،BOD ،دما ،کلیفرم مدفوعی و .TDSدر این

این رودخانه به طول  51کیلومتر و دبی متوسط ساالنه

تحقیق از دماسنج جیوه ای برای تعیین دما ،از روش

 3/5مترمکعب بر ثانیه است .دو شاخه این رودخانه از

تیتراسیون محلول تیوسولفات سدیم در حضور یدور قلیایی

کوههای گوهرسرا با ارتفاع  353متر واقع در  2کیلومتری

برای تعیین  ،BODو برای بیان میزان اکسیژن محلول از

شرق شهر الهیجان و  8کیلومتری جنوب شرق شهر

دستگاه اکسیژنسنج مدل )HANNA, Romania( HI 9146

سیاهکل سرچشمه میگیرد.

استفاده شد .برای اندازهگیری فسفات در آزمایشگاه از روش

معرفی

منطقه

مورد

پژوهش:

برای انجام آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی4 ،

شماره  4500 –PDو روشهای استاندارد ( )APHAاستفاده

مرحله نمونهبرداری به صورت فصلی از پاییز  93تا بهار 94

و بعد از افزایش معرفها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV-

در  7ایستگاه در طول مسیر رودخانه انجام گرفت که

 ،(Unico, USA) 2100مقدار جذب در طول موج690
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نانومتر خوانده شد .برای اندازهگیری نیترات طبق روش

عدد نهایی بدست آمد .از روش احتمالی  MPNبرای تعیین

شماره 4500-NO3Bروشهای استاندارد( )APHAعمل شد

کلیفرممدفوعی ،از دستگاه کدورت سنج مدل

و بعد از افزودن محلول اسیدکلریدریک ،جذب نمونهها در دو

 )HANNA, Romania(HI93703برای سنجش کدورت و از

طول موج  220و  270نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه هدایتسنج مدل،)HANNA, Romania( CO150

 (Unico, USA) UV-2100خوانده شد و بعد از محاسبه،

برای سنجش  TDSو  ECاستفاده شد.

شکل  -1معرفی موقعیت منطقه مورد بررسی
Fig. 1- Location of sampling stations in the studied area

پارامترهای مورد اندازهگیری و سادگی محاسبه از شاخص

در این تحقیق از نرم افزار  Excelجهت رسم نمودارها

کیفیت آب  NSFاستفاده شد.

و مقایسه با استانداردهای آب آشامیدنی استفاده ،سپس
شاخص  NSFWQIبرای تعیین کیفیت آب رودخانه لنگرود

برای تحلیل و تفسیر مشخصههای کیفی آب،

محاسبه شد .با توجه به این که پژوهشها و بررسیهای

روشهای مختلف ریاضی وجود دارد که از میان این

زیادی بر روی بررسی کیفیت آب رودخانههای ایران از نظر

روشها ،شاخصهای کیفی آب ()Water quality index

درجهبندی کیفت بهطور مدون و کامل صورت نگرفته است،

یکی از سادهترین روشها با کاربرد فراوان است .در این

استفاده از شاخص کیفت آب به عنوان روشی ساده برای

روش حجم زیادی از اطالعات حاصل از اندازهگیری کیفی

شناخت اولیه از وضعیت رودخانهها مناسب بوده و برای

آب به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میشود

مدیران و مهندسان برای برنامهریزی حفاظت کیفی قابل

که این عدد در یک سنجش درجهبندی شده دارای مفهوم

استفاده میباشد .در این تحقیق به دلیل زیاد بودن تعداد

و تفسیر کیفی تعریف شدهای است (جدول .)1
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جدول  -1طبقهبندی آب بر اساس شاخص کیفی WQI

نتایج و بحث

Table1. Water qualitaty classification based on WQI

بیشترین میزان کدورت در ایستگاه پل آهنی با

وضعیت کیفی آب

مقدار شاخص

Water quality status

Indicator Value

 ، NTU 8/02کمترین آن در ایستگاه بازارده 6/53

91-100

 NTUو میانگین کد ورت در این هفت ایستگاه ±0/43

71-90

 NTU 7/20بوده است (جدول .)2با توجه به جدول

70-50

 pH ،2از ایستگاه سیاهکلده به سمت ایستگاه دهانه

آب با کیفیت عالی
High quality water

آب با کیفیت خوب
Good quality water

آب با کیفیت متوسط
Medium quality water

در حال افزایش است ،یعنی میزان آن از  7/12به

50-26

آب با کیفیت نسبتاً ضعیف

 7/29افزایش یافته و میانگین هفت ایستگاه ± 0/05

Relatively poor quality water

آب با کیفیت ضعیف

0-25

Low quality water

 7/20بوده است.

جدول  -2پارامترهای آب رودخانه لنگرود رودخان در ایستگاههای مختلف
Table 2. Water quality parameters of Langroud Roodkhan River in different stations

کل مواد
شماره و

دما

کدورت

نام ایستگاه

Turbidity Temperature
)(NTU
)(°C
Station name

 -1سیاهکلده

جامد
محلول

نیترات
فسفات
Nitrate Phosphate
(mg/L
(mg/L

اکسیژن-

اکسیژن
محلول

TDS
)(mg/L

)P- PO4

)N- NO3

DO
)(mg/L

خواهی

کلیفرم

بیوشیمیایی Coliform

pH

BOD
))mg/L

)(N/100ml

EC
)(µS/cm

Syahgaldeh

18.5
3.7±

7.6
1.5±

563.5
162.9±

0.52
0.19±

3.38
0.48±

6.35
0.61±

38/10
6/93±

<1100

7.12
0.17±

1127
325.8±

Darveshanbar

18.1
4.1±

6.61
1.23±

556.2
155.38±

0.50
0.20±

3.23
0.38±

6.17
0.65±

38/12
4/72±

<1100

7.15
0.11±

1112.5
310.7±

Iron Bridge

18.6
5.7±

8.02
1.83±

530.25
135.50±

0.49
0.19±

3.45
0.45±

5.56
0.52±

36/82
3/93±

<1100

7.21
0.15±

1060.5
271.0±

Bazardeh

17.8
5.2±

6.53
1.15±

193.33
700.00±

0.44
0.20±

3.23
0.42±

6.02
0.91±

39/87
4/18±

<1100

7.23
0.18±

1412.2
389.3±

khalkiyasar

18
5.2±

7.06
1.0±

192.02
719.00±

0.46
0.19±

3.32
0.42±

6.12
0.83±

42/40
5/50±

<1100

7.22
0.13±

1425.5
381.7±

18.2
4.7±

6.78
0.91±

991.50
458.33±

0.48
0.22±

3.05
0.34±

5.66
0.65±

43/77
5/12±

<1100

7.23
0.15±

1978
324.4±

18.2
5.0±

7.77
0.77±

1385.50
737.50±

0.55
0.24±

3.34
0.54±

5.67
0.66±

75.74
4.82±

<1100

7.29
0.17±

3416
287.3±

 -2درویشانبر
 -3پل آهنی
 -4بازارده
 -5خالکیاسر
-6پل چمخاله
Chamkhaleh
Bridge

 -7دهانه
Dahaneh

کدورت

NTU

Summer

Spring

Winter

8
7

pH

12
10
8
6
4
2
0

8

7
6

Fall
پاییز

زمستان

بهار

تابستان

شکل -2میانگین کدورت هفت ایستگاه طی فصول مختلف

شکل -3میانگین  pHهفت ایستگاه طی فصول مختلف

Fig. 2- Average water turbidity in seven stations during
different seasons

Fig. 3- Average pH of water in seven stations during
different seasons
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 18/25درجه سلسیوس است (جدول.)2

پارامتر دیگر مورد بررسی TDS ،بود که در
ایستگاه دهانه ،بیشترین مقدار1385/50میلیگرم بر

بیشترین میزان اکسیژن محلول در ایستگاههای

لیتر و کمترین در ایستگاه خالکیاسر 192/09 ،میلی-

سیاهکلده با  6/35میلیگرم بر لیتر و کمترین میزان آن

گرم بر لیتر است TDS .از ایستگاه باالدست به سمت

 5/56میلیگرم بر لیتر در ایستگاه سوم بوده و میانگین

ایستگاه پایین دست در حال افزایش بوده و میانگین کل

هفت ایستگاه  5/93 ±0/24میلیگرم بر لیتر است

آن  778/00±131/58میلی گرم بر لیتر است

(جدول ،2شکل  .)5بیشترین میزان اکسیژنخواهی

(جدول ،2شکل .) 4پارامتر بعدی دما میباشد که

بیوشیمیایی ) (BODدر ایستگاه دهانه  75/47میلیگرم

بیشترین میزان  18/5درجه سلسیوس در ایستگاه

بر لیتر ،کمترین میزان آن در ایستگاه سوم  36/82میلی-

سیاهکلده و کمترین آن 17/8درجه سلسیوس در

گرم بر لیتر و میانگین ایستگاهها  43/27 ± 1/79میلی-

ایستگاه بازارده بوده و میانگین هفت ایستگاه

گرم بر لیتر است (جدول ،2شکل.)6

10

400

(mg/L) TDS

800

(mg/L) DO
اکسیژن محلول

1200

کل مواد جامد محلول

1600

8
6
4

2
0

0

شکل -4میانگین  TDSهفت ایستگاه در فصلهای مختلف

شکل  -5میانگین  DOدر هفت ایستگاه در فصلهای مختلف

Fig. 4- Average TDS in seven stations during different
seasons

Fig. 5- Average DO in seven stations during different seasons

(mg/L) BOD

اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

60
50
40
30
20
10
0

شکل -6میانگین  BODدر ایستگاههای مختلف
Fig. 6- Average BOD in seven stations during different seasons

بررسی نیترات موجود در آب رودخانه نشان داد که

) NO3و میانگین ایستگاهها (mg/L N- 3/31 ± 0/15

بیشترین میزان آن در ایستگاه سوم (mg/L N- 3/45

) NO3بود در ارزیابی فصلها ،نتایج آزمون نشان داد که

) NO3و کمترین آن در ایستگاه ششم (mg/L N- 3/05

میانگین نیترات آب در تمام فصلها تفاوتی معنیدار دارد
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)((p<0.05جدول ،2شکل  .)7در رابطه با فسفات دیده

در این تحقیق با توجه به نمونهبرداریهای انجامشده،

شد که در ایستگاه چهارم کمترین میزان فسفات0/44 ،

متوسط شاخص کیفیت آب رودخانه لنگرودرودخان در چهار

) (mg/L P- PO4و در ایستگاه آخر بیشترین میزان یعنی

فصل در ایستگاه دوم (درویشانبر) 52/5 ،است که بهترین

 (mg/L P- PO4) 0/55بوده و میانگین ایستگاهها 0/06

کیفیت آب را نسبت به دیگر ایستگاهها دارد .کیفیت آب در

 (mg/L P- PO4)0/49 ±است (جدول .)2در ارزیابی

ایستگاه سوم (مرکز شهر) نسبت به ایستگاه دوم کاهش یافته

فصلها میانگین فسفات ،متفاوت بود ،اما این اختالف در

و به عدد  50میرسد و در ایستگاه چهارم (بازارده) به دلیل

فصلهای بهار و پاییز معنیدار نبود ( .)P>0.05در بررسی

این که در حاشیه رودخانه ،خانههای مسکونی کمتری قرار

ایستگاهها آزمون تجزیه واریانس یک طرفه نشان داد که

دارد و ورودی فاضالب به این بخش کمتر است ،کیفیت آب

میانگین فسفات در ایستگاههای مختلف ،تفاوت معنیدار

اندکی بهبود یافته و سپس در ایستگاه بعدی (خالکیاسر)

ندارد (( )P>0.05شکل .)8

دوباره افت کیفیت مشاهده میشود در آخرین ایستگاه ،آب،
بدترین کیفیت را دارد و عدد شاخص کیفیت آب به عدد

میزان کلیفرم مدفوعی در ایستگاههای مورد بررسی

 49/25کاهش مییابد (شکل .)9

بین  1100و بیشتر از آن در نوسان بود (جدول.)2

)(mg/L P- PO4
Phosphate
فسفات

(mg/L N- NO3) Nitrate
Nitrate
نیترات

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

شکل  -8میانگین فسفات در هفت ایستگاه در فصلهای

شکل  -7میانگین نیترات در هفت ایستگاه در فصلهای
مختلف

مختلف

Fig. 7- Average nitrate in seven stations during different
seasons

Fig. 8- Average phosphate in seven stations during different
seasons

دهانه
Dahaneh

پل چمخاله
Chamkhaleh Bridge

خالکیاسر
khalkiyasar

پل آهنی

بازارده
Bazardeh

Iron Bridge

دویشانبر
Darveshanbar

مقدار عددی شاخص
NSF
Indicator value

70
60
50
40
30
20
10
0
سیاهکلده
Syahgaldeh

شکل  -9مقایسه میزان شاخص  NSFدر ایستگاههای رودخانه لنگرودرودخان در فصلهای مختلف
Fig. 9- Average NSF in seven stations during different seasons
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جدول -3مقایسه پارامترهای کیفی آب جهت کاربریهای گوناگون با استاندارد شرب و آبیاری
Table 3. Comparison of the measured water quality parameters with drinking and irrigation standards for various applications

پارامتر
Parameter

درجه حرارت ))° C

میانگین
اندازهگیری شده
Mean measured

حد مجاز شرب

نتیجه

WHO

Result

1.36±18.25

15

اکسیژن محلول

±0.93 7.20

5-8

شیمیایی اکسیژنخواهی بیو

5.93±0.24

4

کل مواد جامد محلول

1.97 ± 43.27

3

(mg/L) TDS

131.58 ± 778

1000

کلیفرم))N/100ml

1100

0

کدورت))NTU

1.79 ± 43.27

5

0.06 ± .049

5

0.15 ±3.31

50

Temperature
pH
(mg/L) DO
(mg/L) BOD

Coliform
Turbidity
فسفات)(mg/L P- PO4
Phosphate
نیترات)(mg/L N- NO3
Nitrate

نامطلوب
undesirable
مطلوب
Optimal
مطلوب
Optimal
نامطلوب
undesirable
مطلوب
Optimal
نامطلوب
undesirable
نامطلوب
undesirable
مطلوب
Optimal
مطلوب
Optimal

حد مجازآبیاری

نتیجه

FAO
Permissible
Irrigation Limit

Result

-

-

4-8
2
100
450
400
5

5

مطلوب
Optimal
مطلوب
Optimal
مطلوب
Optimal
نامطلوب
undesirable
نامطلوب
undesirable
نامطلوب
undesirable
مطلوب
Optimal
مطلوب
Optimal

کاهش یا افزایش بارندگیهای جوی و تغییر دبی

تمامی ایستگاه ها و تمامی ماههای سال از نظر استاندارد

آب روی شدت و ضعف تغییر پذیری فصلی اثر میگذارد.

شرب و آبیاری مناسب است .اکسیژنخواهی بیوشیمیایی

میانگین ساالنه  pHدر این رودخانه  7/20±0/53بوده

یک نمونه آب ،مشخص کننده مقدار اکسیژن مورد نیاز

است که در ایستگاه سیاهکلده کمترین میزان و در

برای تجزیه مواد آلی توسط میکروارگانسیمهای هوازی

ایستگاه دهانه (مصب) بیشترین میزان را دارد .با توجه به

بوده و به عنوان شاخص مهمی از بار آلودگی آلی به شمار

استاندارد  pHکه برای آب شرب محدوده  8-5و برای

میآید و اندازهگیری آن میتواند کیفیت آب را مشخص

آبیاری  8-4طبق  FAOدر نظر گرفته شده است (FAO,

کند .میانگین ساالنه اکسیژنخواهی بیوشیمیایی 43/27

)(2005; WHO, 2008جدول  ،)3این رودخانه در کلیه

میلیگرم بر لیتر بهدست آمد که بیشترین میزان اکسیژن-

ایستگاهها از نظر پارامتر  pHبرای مصرفهای شرب و

خواهی بیوشیمیایی مربوط به فصل بهار و کمترین میزان

آبیاری مناسب است.

آن در فصل زمستان بوده است .میزان اکسیژنخواهی در

میانگین ساالنه اکسیژن محلول در آب 5/93

فصلهای مختلف از دبی و حجم آب و ورود آالیندههای

میلیگرم بر لیتر بهدست آمد .روند تغییرپذیری اکسیژن

کشاورزی و فاضالبهای انسانی ،تاثیر میپذیرد و تجمع

محلول آب در ایستگاههای نمونهبرداری شده در طول

آنها در طی مسیر رودخانه یک روند افزایشی را نشان

سال در زمستان بیشترین میزان و در تابستان به کمترین

داده است .لذا آب هیچ یک از ایستگاههای نمونهبرداری

میزان خود رسیده است که دلیل مهم آن افزایش دما و

شده در هیچ یک از فصلهای مورد نمونهبرداری بر اساس

کاهش اکسیژن محلول است .البته کاهش میزان بارندگی

این استاندارد مناسب نیستند و میانگین عددی کلیه

و افزایش میزان امالح در آب نیز عاملی در جهت کاهش

ایستگاهها از حد استاندارد بیشتر بوده ،بنابراین مناسب

اکسیژن است .میزان اکسیژن محلول در آب رودخانه در

برای شرب و آبیاری نیستند.
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است ،بنابراین آب ایستگاههای مورد بررسی از نظر شرب،

میانگین ساالنه نیترات رودخانه mg/L N- 3/31

آبیاری و کشاورزی مناسب نیستند.

NO3بهدست آمد ،میانگین یون نیترات روند کاهشی را از
فصل تابستان به سمت زمستان داشته ،به طوری که در

TDSدر آبهای شرب از منبعها طبیعی ،روانآب-

فصل زمستان نسبت به تابستان یک افت شدید پیدا کرده

های سطحی ،فاضالبهای شهری ،صنعتی ،کشاورزی و

است و این پدیده میتواند به دلیل استفاده از کودهای

بیرونآوردن معدنها به وجود میآید .میانگین جامدات

شیمیایی نیتروژندار در فصل بهار و تابستان و همچنین

محلول ) (TDSدر آب رودخانه لنگرودرودخان 131/58

اضافه شدن فاضالبهای خانگی و صنعتی در مسیر

 ±00/778میلیگرم بر لیتر بود TDS .در مسیر رودخانه

رودخانه که به طور مستقیم وارد آن میشوند ،باشد .حد

از ایستگاه سیاهکلده واقع در باالدست به سمت ایستگاه

استاندارد نیترات برای آب آشامیدنی حداکثر  50و برای

دهانه از  563/5میلیگرم در لیتر به  1385/5میلیگرم بر

آبیاری کمتر از  5میلی گرم بر لیتر ،بهینه در نظر گرفته

لیتر افزایش یافت .پارامتر  TDSدر رودخانه

شده است که با توجه به حد استاندارد نیترات آب رودخانه

لنگرودرودخان با استاندارد شرب جهانی و آبیاری اختالف

لنگرودرودخان برای آبیاری خوب و در محدوده مجاز برای

قابل توجهی داشته است  .با توجه به اینکه حد مطلوب

مصرف قرار گرفته است .میانگین ساالنه فسفات رودخانه

آبیاری و کشاورزی  450میلیگرم بر لیتر و طبق استاندارد

 mg/L P- PO4 0/49 ± 0/06بهدست آمد .میزان یون

 WHOمیزان شرب 1000میلیگرم برلیتر است ،بنابراین

فسفات از باالدست رودخانه به سمت پاییندست افزایش

از نظر پارامتر شرب مناسب ،و از لحاظ آبیاری و کشاورزی

یافت که در تابستان و بهار ناشی از مصرف کودهای

در محدودهی مستلزم محدودیت کم تا متوسط (-2000

شیمیایی فسفاته در این فصلهاست .طبق استاندارد ،آب

 )450قرار میگیرد.
میانگین ساالنه کدورت  43/27 ± 1/79NTUدر

رودخانه لنگرود رودخان از نظر این پارامتر برای مصرف

رودخانه لنگرودرودخان بیانکننده میزان آلودگی و سایر

شرب مناسب است.
میانگین میزان کلیفرم مدفوعی در رودخانه

عوامل آلودهکننده است .میانگین پارامتر کدورت در

لنگرودرودخان 1100میلیگرم در صد میلیلیتر است که

رودخانه لنگرودرودخان به ترتیب در بهار و تابستان بیشتر

این میزان در کل رودخانه به طور تقریبی دامنه مشابهی

از دیگر فصلهاست که از دالیل افزایش کدورت در فصل

را نشان میدهد و این عدد گویای ورود پیوسته فاضالب-

بهار میتوان به افزایش فعالیتهای کشاورزی اشاره کرد.

های شهری ،خانگی ،روستایی و همچنین دفع

در کلیه ایستگاهها ،میزان کدورت باالتر از حد استاندارد

غیربهداشتی زبالهها و ورود مستقیم مدفوع حیوانات و

شرب  WHOکه  5 NTUدر نظر گرفته شده ،بوده و

پرندگان پیرامون رودخانه بوده و بیانگر آلودگی در مسیر

مناسب برای آشامیدن نیست.

رودخانه است .از نظر پارامتر کلیفرم مدفوعی در رودخانه

دمای آب رودخانه لنگرودرودخان تابعی از دمای

لنگرودرودخان با توجه به عدد به دستآمده از نتایج،

هوا بوده که به تناسب هر فصل تغییر میکند .به طور کلی

بسیار باال بوده و آب رودخانه به طور کامل غیربهداشتی و

میانگین دمای آب 18/24درجه سلسیوس در رودخانه

استفاده از آن به شکل فعلی بدون تصفیه پیشرفته مناسب

لنگرودرودخان اندازهگیری شده است .میانگین درجه

نیست .با توجه به این که حد مجاز کلیفرم مدفوعی برای

حرارت آب از ایستگاه باالدست به سمت پاییندست روند

آبیاری و کشاورزی 400عدد درصد میلیلیتر و طبق

افزایشی را نشان میدهد که بیانگر آلودگی در مسیر

استاندارد  ،WHOمیزان برای شرب کمتر از یک یا صفر

رودخانه است .کمترین میزان دما در زمستان بهدلیل
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سرمای هوا و افزایش بارندگیهای جوی بهویژه بهصورت

به همراه دارد .تخلیه فاضالبهای خانگی ،صنعتی،

برف و بیشترین دما در فصل تابستان به دلیل افزایش ورود

فضوالت حیوانی ،زبالههای شهری و روستایی ،روانابهای

مواد آالینده و تجزیه ترکیبات آلی توسط میکروارگانسیم-

کشاورزی و کاهش دبی رودخانه در فصلهای مورد

ها که افزایش دمای محیط فعالیت آنها را تشدید میکند،

بررسی دالیل عمده کاهش کیفیت آب رودخانه در

ثبت شده است.

ایستگاههای مختلف نمونهبرداری به شمار میآید .آب
رودخانه لنگرودرودخان بر اساس شاخص  NSFWQIدر

جدول -4شاخص کیفیت آب رودخانه لنگرود رودخان در

فصل زمستان نسبت به فصل تابستان وضعیت بهتری

مقایسه با رودخانههای مختلف دنیا

دارد .به طوری که متوسط شاخص کیفیت آب در فصل

Table 4. Comparison of WQI between Langroud
Roodkhan river and some other rivers

رودخانه
River

رودخانه لنگرود
رودخان Langroud

شاخص

Source

43-63

مطالعه حاضر

Roudkhan River

کارون محدوده زرگان تا
امیرکوت

منبع

کیفیت آب
WQI

تابستان  42/58است که نسبت به شاخص در فصل
زمستان  59/49کاهش یافته است .این روند نشان از
افزایش ورود آالیندهها با گذر از ایستگاههای لنگرود
رودخان و در نتیجه افزایش میزان آلودگی رودخانه دارد.

Current Study

از دالیل کاهش کیفیت آب در فصل تابستان میتوان به
49-73

افزایش میزان کود ،سموم و بقایای شیمیایی در اثر

Hoseiyni 1392

Karoon Range Zargan
to Amir Kot

رودخانه آیدوغموش
Aydooghmosh River

رودخانه گرگر
Gargar River

رودخانه ساتنا
Satna River

رودخانه کاور
Kaver River

فعالیتهای کشاورزی اشاره کرد .در فصل زمستان ،به
51-70

Hosinzadeh et
al.1391

دلیل سرمای هوا میزان فعالیتهای کشاورزی کاهش

48-60

Tahmasebi et
al., 1390

یافته و پساب کمتری وارد رودخانه میشود ،همچنین

66.7555.25

Unnisha and
Kumar, 2013

50-70

Suvarna et
al.,1997

میزان باالی بارش نزوالت جوی از دالیل باالتر بودن
کیفیت آب در زمستان است.
نتایج بهدستآمده از شاخص کیفیت آب

 Nasir Ahmadi et al., 2011نیز با بررسی کیفیت

 NSFWQIنشان میدهد میانگین دادهها در چهار ایستگاه

آب رودخانه هراز بر اساس شاخص  NSFنتیجهگیری

سیاهکلده ،دویشانبر ،بازارده و پل چمخاله دارای کیفیت

کردند که آب رودخانه در  6ایستگاه بر اساس شاخص

متوسط و در سه ایستگاه پل آهنی خالکیاسر و دهانه

 ،NSFWQIدر کالس آبهای دارای کیفیت متوسط قرار

دارای کیفیت بد بودند (Tahmasebi et al., 2015) .به

دارد ،در صورتی که در ایستگاههای پاییندست میزان این

بررسی آب رودخانه گرگر پرداختند و نتیجهگیری کردند

شاخص بجز در ماههای دی ،خرداد و تیر به کمتر از 50

آب این رودخانه در همه نقطهها در بازه گروههای ضعیف

تقلیل یافته و به عنوان منطقهای با کیفیت آب ضعیف

و متوسط طبقهبندی میشود

(آلوده) شناخته شد ) .)Ahmadi et al., 2011نتایج

)( )Takdastan, 2011جدول  )4که با نتایج کار بر روی

تحقیق بر روی رودخانه لنگرودرودخان هم نشان از کاهش

رودخانه لنگرودروخان همسان است .نتایج محاسبه

کیفیت آب از باالدست به سمت پایین دست دارد .طبق

شاخص کیفیت آب نشان میدهد میزان آلودگی در

نتایج به دستآمده در این پژوهش رودخانه

پاییندست بیشتر بوده و ایستگاه باالدست شرایط بهتری

لنگرودرودخان ،در طول مسیر از سیاهکلده به سمت

را نسبت به ایستگاههای پاییندست دارا است که با نتایج

دهانه رودخانه افزایش بار آلودگی و کاهش کیفیت آب را

بررسیهایی که به روی رودخانه سیتروم در سال
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 آب این رودخانه را نمیتوان به،ایستگاههای بررسیشده

 آب استخر راپساگار در سال،(Fulazzaky, 2008) 2008

طور مستقیم به منظور شرب استفاده کرد زیرا برای

( و رودخانه گنگ درUnnisha and Kumar, 2013)2013

 برای هدفهای.مصرف شرب نیاز به تصفیه پیشرفته دارد

 مطابقت،( انجام گرفتSaha et al., 2012) 2012 سال

. آب این رودخانه باید با احتیاط مصرف شود،تفریحی نیز

.دارد

همچنین مشخص شد که تمام این ایستگاهها میتوانند

نتیجهگیری

، پایش پیوسته.برای آبیاری در کشاورزی استفاده شوند
- فاضالب،تصفیه پسابهای صنایع و فعالیتهای انسانی

به طور کلی از تفسیر نتایج بر اساس شاخص

های خانگی و جلوگیری از تخلیه آنها به صورت تصفیه

 چنین برمیآید که رودخانه لنگرودرودخان درNSFWQI

نشده به داخل رودخانه به عنوان تعدادی از راه حلهای

طول مسیر از سیاهکلده به سمت دهانه رودخانه افزایش

مدیریتی برای بهبود وضعیت رودخانه و کاهش بار آلودگی

 تخلیه.بار آلودگی و کاهش کیفیت آب را به همراه دارد

.پیشنهاد میشود

 زبالههای، فضوالت حیوانی، صنعتی،فاضالبهای خانگی
 اقلیم گرم و کم، زهابهای کشاورزی،شهری و روستایی

پینوشتها

باران و کاهش دبی رودخانه در فصلهای مورد بررسی از

1 National Sanitation Foundation Water Quality Index
2 Turbidity (NTU)
3 Nitrate (NO3)
4 Phosphate (PO4)
5 Coliform
6 Kinta River
7 Atarabanki River
8 Tadata Channel
9 Paradiphe Area
10 Landzo River

دالیل عمده کاهش کیفیت آب رودخانه در ایستگاهای
 از نظر طبقهبندی، در هر حال.مختلف نمونهبرداری است
، میانگین دادهها در چهار ایستگاه سیاهکلده،NSFWQI
 بازارده و پل چمخاله دارای کیفیت متوسط و،درویشانبر
 خالکیاسر و دهانه دارای کیفیت،در سه ایستگاه پلآهنی
 با این وجود میتوان بیان کرد که در حوزه. بد بودند
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Introduction: There are numerous indices used to determine water quality, among which the National Sanitation
Foundation (NSF) index is one of the most functional ones. The aim of the present study was to evaluate the water
quality of Langroud River using NSF Water Quality Index (NSFWQI), where 10 parameters including water
temperature, turbidity, phosphates, nitrates, dissolved oxygen (DO), fecal coliform, biochemical oxygen demand
(BOD), pH, total dissolved solids (TDS), and electrical conductivity (EC) were measured.
Materials and methods: Seven stations were selected along the river and samples were obtained during four
seasons from February 2015 to July 2015. DO, pH, turbidity, and TDS were measured by a portable device.
Nitrate and phosphate were determined by spectrophotometry. The temperature was measured by a
thermometer. The coliform measurement was done by the 9-tube standard method.
Results and discussion: Our results showed that turbidity, temperature, nitrate, phosphate, TDS, pH, and EC
had the highest amount in summer, BOD reached its highest value in the spring, the amount of fecal coliform
was almost the same in all seasons, and DO had its highest amount in winter. Comparison of the values of
NSFWQI at seven stations of Langroud River in different seasons showed that the second station
(Darvishanbar, upstream) had the highest value (63) in the winter, and Khalkyaser station (downstream) had
the lowest value (56) in the summer.
Conclusion: Generally, the results showed that in all stations, the numerical values of indexes are reduced
gradually from winter to summer. Interpretation of the results based on NSFWQI indicates that in Langroud
River from the first station to the last one, the pollution load increased and the water quality decreased. So, the
river’s water is not suitable for drinking and it should be treated before application.
Keywords: Langroud Roodkhan River, Pollution, Quality decrease, Water quality index.
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