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استفاده از شاخص کيفيت آب طي سالهاي 0921-29
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 6گروه محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ايران
 2گروه محيط زيست ،دانشكده علوم ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -35/3/69 :پذيرش مقاله)31/6/94 :

چكيده
زمينه :استان بوشهر در جنوب غرب ايران واقع شده است و به دليل بحران کم آبي در اين استان ،بررسي کيفيت آب رودخانههای آن از
اهميت بااليي برخوردار است .اين مطالعه با هدف بررسي کيفيت آب رودخانههای جاری شاپور ،دالكي ،حله ،باغان ،مند و باهوش در
استان بوشهر با استفاده از دو شاخص  NSFWQIو  ،IRWQISCبهدليل اهميت آب اين رودخانهها در شرب ،مصارف کشاورزی و
صنعتي انجام شده است.
مواد و روشها :در اين مطالعه ،اطالعات نمونهبرداری آب از  66ايستگاه  1رودخانه شاپور ،دالكي ،حله ،مند ،باهوش و باغان طي
سالهای  6934-32تهيه شد .سپس کيفيت آب رودخانههای مذکور از طريق دو شاخص  NSFWQIو  IRWQISCتعيين گرديد.
پارامترهای  BOD ،COD ،DO ،PO4و  NO3برای محاسبه شاخص  ،IRWQISCو پارامترهای  PO4 ،NO3 ،DOو  BODبرای محاسبه
استفاده شد .همچنين الگوی مكاني پارامترهای مذکور و شاخصهای کيفيت آب در محيط  ArcGIS 64/6تهيه شد.
يافتهها :يافتههای حاصل از اين مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص  IRWQISCکيفيت آب رودخانه باغان و دالكي با مقادير  96/9و
 93/8در طبقه آبهای با کيفيت نسبتاً بد و رودخانههای شاپور ،مند ،باهوش و حله با مقادير بين  01تا  59در وضعيت متوسطي از کيفيت
آب قرار گرفتند .همچنين از نظر شاخص  NSFWQIرودخانه باغان با مقدار  18در رده آبهای با کيفيت متوسط قرار گرفت و ساير
رودخانهها با مقادير  79تا  84در طبقه آبهای با کيفيت خوب قرار گرفتند.
نتيجهگيری :نتايج نشان داد که آب رودخانههای شاپور ،دالكي ،حله ،مند ،باهوش و باغان ،برای کشاورزی مناسب بوده ولي برای شرب
بايد تصفيه شود.
واژگان کليدی :شاخص کيفي آب ( ،)NSFWQIشاخص کيفيت آبهای سطحي ايران ( ،)IRWQISCاستان بوشهر ،پهنهبندی
* کاشان ،دانشگاه کاشان ،دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين ،گروه محيطزيست
Email: rmirzaei@kashanu.ac.ir
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شاخص  NSFWQIاستفاده شد .تحليل آناليز واريانس يک طرفه برای مقايسه ميانگين پارامترهای مختلف کيفيت آب بين سالهای مختلف

کيفيت آب رودخانههای جاری در استان بوشهر076 /

ميرزايي و همكاران

مقدمه
تمام اشکال حيات در ارتباط تنگاتنگي با آن قرار دارند.

آب استفاده شده است و در ايران دو شاخص

انسانها در روز به چند ليتر آب شيرين سالم نيازمندند

( National Sanitation Foundation Water

که در بسياري از نقاط جهان ،مردم به اين مهم دسترسي

Index

IRWQISC

ندارند زيرا قرنهاست که توسط منابع مختلف در

( Iran Water Quality Index for Surface Water

معرض آلودگي قرار گرفته است و احتمال ميرود که

 )Resources-Conventional Parametersبيشتر از

از علتهاي غالب مرگ ومير انسانها با منشاء زيست

همه

شاخص

محيطي باشد ( .)2از عوامل کاهش کيفيت و افزايش

 NSF WQIبدليل دقت باال ،سادگي و وسعت کاربرد،

آلودگي آب ميتوان به افزايش جمعيت ،صنعتي شدن،

بهترين شاخص به حساب ميآيد ( )2و IRWQISC

شهرنشيني ( ،)1آلودگي ناشي از تخليه انواع

شاخص کيفيت منابع آب ايران است که با هدف استفاده

فاضالبهاي شهري ،صنعتي و کشاورزي ،شيرابه

از روش مناسب با شرايط طبيعي و مسائل و مشکالت

محلهاي دفع زباله و روانابهاي سطحي اشاره کرد (3

منابع آب ايران تهيه شده است (.)6

و  .)4از ميان شکلهاي مختلف آبهاي جهان مانند

مطالعات قبلي بررسي کيفيت آب رودخانهها در ايران نشان

رودخانه ،درياچه ،يخچالهاي طبيعي ،آبهاي روان،

داده است که وضعيت رودخانههاي ايران در فصول و

آب باران ،آبهاي زيرزميني و غيره ،)1( .رودخانهها

ماههاي مختلف از نظر کيفيت متغير است و در طبقههاي

بهدليل اينکه جزء سيستمهاي باز هستند و هميشه در

خوب تا بد قرار گرفتهاند و بسته به مکان اين نتايج کامالً

معرض تغيير و تحول قرار گرفتهاند ( )5و حجم بيشتري

با يکديگر فرق دارد ( 7 ،6 ،4 ،3و  .)11اين مطالعات نشان

از آب شيرين در دسترس را در خود جاي ميدهند ()1

داده است که عوامل انساني از جمله کشاورزي ،تخليه

و منبع اصلي آب آشاميدني به حساب ميآيند براي بشر

فاضالب و استخرهاي پرورش ماهي مهمترين منابع

اهميت بيشتري دارند ()2؛ و سالمت و کيفيت آن از

آلودگي رودخانههاي ايران ميباشد .البته عوامل طبيعي

بارزترين ويژگيهايست که رسيدن به توسعه پايدار را

مانند دما و ميزان بارش و رواناب نيز در برخي موارد بر

ممکن ميکند ( )6و عدم توجه به کيفيت شيميايي آب،

کيفيت آبهاي رودخانهها مؤثر بوده است.

عالوه برآنکه موجب آسيبهاي بهداشتي ميشود از نظر

بررسي آب رودخانههاي استان بوشهر و سنجش ميزان

اقتصادي نيز بيتأثير نخواهد بود (.)7

کيفيت آنها از يک سو به دليل قرار گرفتن در مناطق کم

براي ارزيابي سريع کيفيت آب ،از ابزاري بايد استفاده

آب و خشک کشور و افزايش کم آبي در سالهاي اخير

کرد که ميزان آلودگي آب را در بازه زماني کوتاهتري

که نياز به آب شرب و کشاورزي را دو چندان کرده و

نشان دهد .به همين خاطر از شاخص آلودگي آب

از سوي ديگر به دليل مقدار قابل توجه اراضي

( )WQIبراي ارائه اوليه و سريع نتيجه ارزيابي وضعيت

کشاورزي در استان و استفاده از حجم باالي آب اين

کيفيت آب استفاده ميشود ( )1که بدور از

رودخانهها براي آبياري در کشاورزي ،از اهميت بااليي

پيچيدگيهاي رياضي و آماري ،کيفيت آب را بيان

برخوردار است .در استان بوشهر مطالعاتي بر روي آب

http://bpums.ac.ir
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آب يکي از مهمترين بخشهاي اکوسيستم است ( )1که

ميکند ( .)8تاکنون شاخصهاي مختلفي براي کيفيت

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6931

 / 072طب جنوب

آشاميدني ،آبهاي زيرزميني و آب تعدادي از

استان بوشهر و فارس به حساب ميآيند .دو رودخانه

رودخانهها ،خصوصاً سه رودخانه مهم شاپور ،دالکي و

شاپور و دالکي در شهرستان دشتستان استان بوشهر قرار

حله از جهات مختلف زيست محيطي صورت گرفته

دارند که ساالنه  41ميليون متر مکعب آب را جابجا

است ( .)11-14اما تاکنون مطالعه جامعي که تمام منابع

ميکنند و  1/811/111اصله نخل با آب اين دو رودخانه

آبي استان را بررسي کرده باشد وجود ندارد .از اين رو،

آبياري ميشوند ( .)16از اتصال اين دو رودخانه در

در اين مقاله تالش شده است که با استفاده از

11کيلومتري شمال غرب برازجان ،رودخانه حله ايجاد

شاخصهاي کيفيت آب  NSFWQIو  IRWQISCو

ميشود؛ که از آب اين رودخانهها براي کشاورزي و

سامانه اطالعات جغرافيايي  GISبه بررسي کيفيت آب

آبياري نخيالت استفاده ميشود ( .)17از ديگر

 6رودخانه از استان پرداخته شود.

رودخانهها رودخانه باهوش است که در شهرستان
تنگستان واقع شده و طول آن به  121کيلومتر ميرسد؛

مواد و روشها

و رودخانه مند که در شهرستان دشتي قرار دارد و طول

معرفي منطقه

آن به حدود  371کيلومتر ميرسد ( .)18عالوه بر اين

استان بوشهر با مساحت  27653کيلومتر مربع در جنوب

 5رودخانه نام برده شده رودخانه باغان نيز جزء

غربي ايران و در مجاورت درياي خليجفارس قرار دارد

رودخانههايي است که در اين مطالعه مورد نمونهبرداري

( .)15اين استان داراي رودخانههاي فصلي و دائمي

قرار گرفته و از سرشاخههاي اصلي رودخانه مند به

متعددي است؛ از اين ميان ميتوان به رودخانههاي حله،

حساب ميآيد .شکل  1موقعيت استان بوشهر در ايران

شاپور و دالکي اشاره کرد که از مهمترين رودخانههاي

به همراه ايستگاههاي نمونهبرداري را نشان ميدهد.

http://bpums.ac.ir
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شکل  )1موقعيت استان بوشهر در ايران و ايستگاههاي نمونهبرداري آب

کيفيت آب رودخانههای جاری در استان بوشهر079 /

ميرزايي و همكاران

𝑖𝐼 )1( 𝑁𝑆𝐹 − 𝑊𝑄𝐼 = ∑𝑛𝑖 𝑊𝑖 .

روش کار
در اين مطالعه دادههاي کيفيت آب  11ايستگاه از

که در آن  Wi، NSF-WQIو  Iiبه ترتيب بيانگر امتياز

رودخانههاي باغان ،باهوش و حله ،دالکي ،شاپور ،و مند

شاخص کيفيت آب ،امتياز وزن و ارزش شاخص فرعي

در نيمه دوم سالهاي  1391تا  92از شرکت سهامي آب

ميباشند (.)7

منطقهاي استان بوشهر جمعآوري گرديد (جدول  )1و

شاخص  IRWQISCکه توسط هاشمي و همکاران ارائه

با کمک شاخصهاي کيفي  NSFWQIو IRWQISC

شده و براساس رابطه  2محاسبه ميشود .در اين

به بررسي کيفيت آب رودخانههاي مذکور پرداخته شد.

شاخص براي تهيه نقشه پهنهبندي آلودگي ،براي هر

روش تحليل آناليز واريانس يک طرفه براي مقايسه

شاخص عددي ،يک رنگ معادل تعريف ميشود.

ميانگين پارامترهاي مختلف کيفيت آب و شاخصهاي
کيفيت بين سالهاي مختلف استفاده شد .همچنين
الگوي مکاني پارامترهاي مذکور و شاخصهاي کيفيت
آب در محيط  ArcGIS 11/1تهيه شد.
جدول  )6معرفي ايستگاههای مورد استفاده در اين مطالعه
رودخانه
حله
شاپور
دالکي
شاپور
حله
باهوش
باهوش
باهوش
مند
باغان
باغان

نام ايستگاه

شماره ايستگاه

ورودي سد رييسعلي
جره باال
سرقنات
سعداباد
کلل
اهرم
ورودي سد باهوش
ورودي سد باهوش2
قنطره
باغان
گلوبردکان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

در اين رابطه  Wi ،Ii ،IRWQISCبه ترتيب نشان دهنده
شاخص کيفيت آب ،مقدار شاخص براي پارامتر i

منحني رتبهبندي و وزن پارامتر iام است ( .)9در اين
رابطه اگر تعداد پارامترهاي اندازهگيري شده کمتر از 11
پارامتر هم باشد اين رابطه قابل استفاده بوده و به
هيچگونه تصحيحي نياز ندارد .در اين مطالعه براي
شاخص  IRWQISCپارامترهاي ،BOD ،COD ،PO4
 DOو  NO3و براي  NSFWQIو پارامترهاي ،BOD
 PO4 ،NO3و  DOانتخاب شد.
جدول  )2فاکتورهای مورد استفاده در شاخص
 NSFWQIو IRWQISC
شاخص

شاخص

شاخص
مقدار عددی

عددی

91-111

عالي

71-91

خوب

نارنجي

 35پارامتر کيفي را معرفي کردند و بر اساس نظرسنجي

51-71

متوسط

زرد

25-51

بد

سبز

انجام شده 9 ،پارامتر را براي ايجاد اين شاخص کيفيت

1-25

خيلي بد

آبي

انتخاب کردند ( )4که شامل پارامترهاي ،BOD ،DO

کمتر از15

خيلي بد

بنفش

15-29/9

بد

قرمز

 ،pHنيترات ،فسفات کل ،دما ،کدورت ،مواد جامد کل و

رشتههاي مختلف انجام شده بود؛ ارائه شد .در ابتدا ايشان

NSFWQI

قرمز

31-44/9

نسبتا بد

زرد

کليفرم مدفوعي است؛ اين شاخص طبق رابطه  1محاسبه

45-55

متوسط

کرم

55/1-71

نسبتا خوب

سبز

و بر اساس جدول  2طبقهبندي ميشود.

71/1-85

خوب

سبز روشن

بيشتر از 85

بسيار خوب

نيلي

http://bpums.ac.ir
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اساس نظرسنجي که از تعداد زيادي افراد متخصص در

تفسير مقدار

همکاران و با حمايت سازمان ملي بهداشت آمريکا ،بر

𝑛∑= 𝛾
𝑖𝑊 𝑖=1

] )2( IRWISC = [∏ni=1 Ii

رنگ

شاخص  ،NSFWQIتوسط براون ( (Brownو

1
Wi γ

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6931

 / 070طب جنوب

کيفيت آب در رودخانههاي مختلف نشان ميدهد که

يافتهها
ميانگين و انحراف معيار پارامترها و دو شاخص

کمترين درصد اکسيژن محلول و بيشترين مقدار نيترات در

 NSFWQIو IRWQISCدر جدول  3آورده شده است.

رودخانه باغان مشاهده شده و کمترين مقدار از کيفيت آب

بر طبق اين جدول ،اختالف زيادي بين بيشترين مقدار

نيز با توجه به هر دو شاخص مربوط به همين رودخانه

عددي و کمترين مقدار پارامترهاي  PO4 ،BODو COD

است .طبق شاخصهاي کيفيت آب ،تقريباً روند مشابهي
در رودخانهها مشاهده ميشود .طبق شاخص ،IRWQISC

ديده نميشود ولي اين اختالف براي دو پارامتر  DOو

روند نزولي مند> حله> شاپور> باهوش> دالکي> باغان

 NO3محسوستر است و از اين رو به نظر ميرسد اين

و طبق شاخص  ،NSFWQIروند نزولي مند> حله=

دو پارامتر بيشترين تأثير را بر تغيير شاخصهاي کيفيت

شاپور= باهوش> دالکي> باغان قابل مشاهده است.

آب براي رودخانههاي مختلف داشتهاند .بررسي وضعيت

جدول  )9ميانگين و انحراف معيار پارامترها و شاخصهای کيفيت آب رودخانههای مورد مطالعه طيسالهای  6934تا 6932
پارامتر

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

مند

باهوش

انحراف معيار

باغان

PO4
(ميليگرم /ليتر)
BOD
(ميليگرم /ليتر)
COD
(ميليگرم /ليتر)
)DO (%
NO3
(ميليگرم /ليتر)
IRWQISC
NSFWQI

حله

دالكي

شاپور

1/116

1/114

1/118

1/116

1/118

1/118

1/119

1/119

1/117

1/11

1/11

1/14

13/8

4/9

12/3

2/6

12/7

3/6

13/17

4/2

13/1

4

12/8

3/5

26/6

8/3

24/7

5/4

24/5

6/6

26/2

7/8

26/2

7/3

25/1

6/9

84/7
12/5

19/9
4/14

91
4/2

11/9
2/7

89/9
3/2

31/3
2/18

92/7
8

6/6
2/7

97/8
4/9

12/9
3/2

91/1
4/4

7/6
3/8

31/1
66/7

2/8
1/1

51/8
76/3

6/8
2/1

52/8
79

6/6
2/6

38/7
72/3

3/5
2/9

45/5
76/3

5/1
2/9

48
76/3

3/8
2/9

ميانگين سه ساله ( )1391-92اين پارامترها در هر ايستگاه

واريانس يکطرفه براي اين پارامترها ،هيچگونه تفاوت

مورد استفاده قرار گرفت .همانطور که در شکل 2

معنيداري بين سالهاي مختلف را نشان نداد .الگوي سوم

مشخص است سه الگوي متفاوت در ميزان پارامترهاي

مربوط به پارامترهاي درصد اکسيژن محلول و فسفات

کيفيت آب براي سالهاي مختلف قابل مشاهده است.

است که داراي روند نزولي از سال  91تا  92بودهاند .تحليل

الگوي اول خاص نيترات است که بيشترين مقدار آن در

واريانس يکطرفه نشان داد که غلظت فسفات و درصد

سال  91مشاهده شده است و سپس سال  91و  .92ميزان

اکسيژن محلول در سال  91با سالهاي  91و  92داراي

نيترات طي اين سالها بسيار پايين است و حتي به 11

اختالف معنيدار بود ( .)P>1/15نتايج بررسي آب

ميليگرم در ليتر هم نرسيده است .نتايج تحليل آناليز
واريانس يکطرفه نيز نشان داد مقدار نيترات در سالهاي

رودخانههاي استان بوشهر بر اساس شاخصهاي کيفيت
نشان داد که رودخانه باغان و دالکي از نظر شاخص

مختلف تفاوت معنيداري باهم نداشتند .الگوي دوم

 IRWQISCدر طبقه آبهاي با کيفيت نسبتاً بد و ساير

مربوط به اکسيژنخواهي زيستي و شيميايي است که بر

رودخانهها در وضعيت متوسطي از کيفيت قرار دارند؛ و از

عکس نيترات کمترين مقادير در سال  91مشاهده شده

نظر شاخص  NSFWQIرودخانه باغان داراي کيفيت آب

است و بيشترين مقدارها در سال  92و با تفاوت بسيار

متوسط و ساير رودخانهها داراي کيفيت آب خوب
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براي محاسبه کيفيت آب با استفاده از شاخصهاي کيفيت،

اندکي در سال  91مشاهده شده است .تحليل آناليز

ميرزايي و همكاران
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هستند(جدول  .)4در شکل  3الگوي مکاني مقدار

در ورودي سد رئيسعلي (ايستگاه  ،)1همچنين رودخانه

پارامترهاي مختلف کيفيت آب در ايستگاههاي

مند در ايستگاه قنطره (ايستگاه  )9قرار دارد و بدترين

نمونهبرداري آورده شده است؛ که با تأمل بر اين ايستگاهها

وضعيت کيفي آب مربوط به رودخانه باغان و ايستگاه

مشخص ميشود که بيشترين مقدار عددي هر دو شاخص

گلوبردکان (ايستگاه  )11قابل مشاهده است (شکل .)3

يعني بهترين وضعيت کيفي آب ،مربوط به رودخانه حله

( COD)mg/lو (ه) ( BOD )mg/lو (و) ( PO4 )mg/lو (ز)  )%( DOدر رودخانههاي استان بوشهر در سالهاي 91تا 92
Fig 2) Comparison of two water quality indices and water quality parameters (a) IRWQISC, (b) NSFWQI, (c) NO3 (mg/ l), (d) COD
(mg/ l), (e) BOD (mg/ l), (f) PO4 (mg/ l) and (g) DO (%) in the rivers of Bushehr Province during 2011-2013 years
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شکل  )2مقايسه دو شاخص کيفيت آب و مقادير پارامترهاي کيفيت آب (الف)  IRWQISCو (ب)  NSFWQIو (ج) ( NO3)mg/lو (د)

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6931

 / 071طب جنوب

جدول  )0طبقهبندی کيفيت آب رودخانههای مختلف استان بوشهر طبق شاخصهای  NSFWQIو IRWQISC
رودخانه

IRWQISC
وضعيت کيفي
مقدار شاخص

NSFWQI
وضعيت کيفي
مقدار شاخص

باغان

31/3

نسبتا بد

68

متوسط

باهوش

46/8

متوسط

75

خوب

حله

48/5

متوسط

75

خوب

دالکي

39/8

نسبتا بد

73

خوب

شاپور

47/4

متوسط

75

خوب

مند

52/5

متوسط

81

خوب

شکل  )3الگوي مکاني پارامترها و شاخصهاي کيفيت آب در نقاط نمونهبرداري رودخانههاي استان بوشهر

در اين مطالعه از  5پارامتر تأثيرگذار در شاخصهاي
کيفيت آب رودخانهها استفاده شده است .با مقايسهاي
که بين ميانگين پارامترهاي مورد بحث در هر رودخانه
انجام شد نيترات و اکسيژن محلول با توجه به کمترين
و بيشترين مقدار عددي اين دو پارامتر در مقايسه با

کيفيت آب ،از طريق دو شاخص  NSFWQIو
 IRWQISCتعيين شده است که از نظر شاخص
 ،IRWQISCرودخانه باغان در طبقه آبهاي با کيفيت
نسبتاً بد و ساير رودخانهها در طبقه آبهاي با کيفيت
متوسط قرار دارند .از نظر شاخص  NSFWQIنيز

ساير پارامترها ،داراي بيشترين ميزان تأثير بر کيفيت آب

رودخانه باغان در طبقه آبهاي با کيفيت متوسط و ساير

بودند .در اين بررسي وجود اين دو پارامتر تأثيرگذار

رودخانهها در طبقه آب با کيفيت خوب قرار ميگيرند.

باعث شده که آب رودخانه باغان به نسبت ساير

اين دو شاخص بهطور کلي براي طبقهبندي کيفيت آب،
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بحث

رودخانهها ،کيفيت پايينتري را نشان دهد .اين تفاوت

ميرزايي و همكاران

کيفيت آب رودخانههای جاری در استان بوشهر077 /

بررسي کيفيت آب درياچه سد آيدغموش واقع در

سنگشکني قرار دارد که ميتواند از عوامل تأثيرگذار بر

شهرستان ميانه و محسني بندپي و همکاران براي بررسي

ميزان فسفات در آب باشند .پارامتر  NO3نيز در

آب رودخانه گل گل ايالم از شاخص NSFWQI

ايستگاههاي  11و  11که از ايستگاههاي نمونهبرداري

استفاده کردند؛ همچنين ميرسعيدقاضي تأثير مزرعه

رودخانه باغان به حساب ميآيد؛ بيشترين مقدار را نشان

قزلآال را بر کيفيت آب رودخانه ديناکال با استفاده از

ميدهد .با بررسيهاي انجام شده مشخص شد که

شاخص  IRWQISCبررسي کرد که هر سه محقق اين

اطراف ايستگاههاي نمونهبرداري رودخانه باغان،

دو شاخص را شاخص مناسبي براي تعيين کيفيت آب

نخيالت ،مرتع و مناطق مسکوني وجود دارد که اين

ارزيابي کردند ( .)19-21در ادامه بررسيهاي انجام

عوامل باعث ورود ميزاني سموم و پساب به رودخانه

شده ،ميزان پارامترها در  11ايستگاه ،مورد مطالعه قرار

ميشود .در مطالعهاي که يوسفزاده و همکاران برروي

گرفت و الگوي مکاني  5پارامتر به همراه دو شاخص

رودخانه خرمرود انجام دادند علت باال بودن ميزان

ايجاد شد .در اين الگوي مکاني پارامتر  BODدر

فسفات و نيترات را استفاده از سموم فسفاته و نيتراته

رودخانه باهوش روندي نزولي را به همراه داشته ،به

اعالم کردند ( )4که با مطالعه حاضر مطابقت دارد .اين

طوري که در اولين ايستگاه (ايستگاه  )6بيشترين مقدار

مطالعه براي فصول پاييز و زمستان انجام شده است و

و به سمت ايستگاههاي بعدي (ايستگاه  7و  )8ميزان

نکتهاي که وجود دارد و ميتواند بر مقدار واقعي

اين پارامتر کم ميشود .در مطالعهاي که فرزادکيا و

پارامترها تأثيرگذار باشد اين است که در اين فصول در

همکاران بر روي رودخانه بابلرود انجام دادند علت

مقايسه با فصل بهار و تابستان ،آب داراي کيفيت

ازدياد  BODرا ورود فاضالب به رودخانه اعالم کردند

بهتريست زيرا در اين مواقع حجم آب رودخانهها بر اثر

( ،)7که ميتوان اين نتيجه را به مطالعه حاضر نيز تعميم

بارندگي افزايش مييابد و اين عامل باعث کاهش اثر

داد .از نظر  CODنيز مانند پارامتر  BODبيشترين مقدار

سوء آاليندهها بر جامعه زيستي ميشود؛ همچنين

در رودخانه باهوش و در ايستگاه  6مشاهده شد که در

بيشترين مقدار سمپاشي نخيالت که غالب کشاورزي

ايستگاه  7و  8به ترتيب کمتر شده به طوري که کمترين

استان را تشکيل ميدهد در بهار انجام شده که مطمئناً

مقدار  CODدر ايستگاه  8مشاهده ميشود .علت اين

باعث ورود مقاديري از ترکيبات فسفاته و نيتراته به آب

تفاوت را ميتوان به دليل فاصله گرفتن آب رودخانه از

رودخانهها ميشود و کيفيت آب رودخانهها را تحت

منابع آالينده دانست که باعث کاهش تأثير اين دو پارامتر

تأثير خواهد گذاشت .پيشنهاد اين مطالعه اين است که

بر کيفيت آب رودخانه در ايستگاههاي  7و  8ميشود.

مشابه اين مقاله براي فصول بهار و تابستان نيز انجام

ميزان  DOرابطه عکس با  CODو  BODدارد و در

شده و پارامترهاي بيشتري را براي مطالعه مورد استفاده

ايستگاههايي که ميزان  CODبيشترين است ميزان DO

قرار دهند.

کاهش پيدا کرده است .بيشترين مقدار  PO4در ايستگاه
 4مشاهده ميشود در اطراف اين ايستگاه که از

نتيجهگيری

ايستگاههاي نمونهبرداري رودخانه شاپور به حساب

در اين مطالعه وضعيت کيفيت آب شش رودخانه مهم
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شاخصهاي مناسبي هستند .شکوهي و همکاران براي

ميآيد مناطق مسکوني ،زمينهاي کشاورزي و همچنين

6931  آذر و دی/5  شماره/سال بيستم

 طب جنوب/ 078

باغان براي مصارف شرب نياز به تصفيه دارد ولي براي

 بررسي شد91-92 استان بوشهر در نيمه دوم سالهاي

.مصارف کشاورزي قابل استفاده ميباشند

که نتايج نشان داد رودخانه باغان نسبت به ساير

سپاس و قدرداني
اطالعات مورد استفاده در اين مطالعه؛ از شرکت سهامي
آب منطقهاي استان بوشهر جمعآوري شده است لذا از
شرکت سهامي آب منطقه اي استان بوشهر و جناب آقاي
کردواني و جناب آقاي احمدحسيني به دليل همکاري
. تقدير و تشکر ميشود،الزم
اين مطالعه تحت حمايت مالي هيچ سازمان و يا
.مؤسسهاي قرار ندارد
تضاد منافع
هيچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان
.نشده است

رودخانهها از کيفيت آب پايينتري برخوردار بوده و با
 در طبقه نسبتاً بد و باIRWQISC توجه به شاخص
 در طبقه متوسط قرارNSFWQI توجه به شاخص
)IRWQISC( گرفت و ساير رودخانهها در طبقه متوسط
 اين رودخانه در.) قرار گرفتندNSFWQI( و خوب
،جنوب استان واقع شده و طبق بررسيهاي انجام گرفته
،در نزديکي ايستگاههاي نمونهبرداري رودخانه باغان
 نخيالت و مناطق مسکوني وجود دارد که ممکن،مراتع
است عوامل انساني اطراف رودخانه مهمترين علت
 با توجه به نتايج.کاهش کيفيت آب رودخانه باشند
 آب اين رودخانه براي کشاورزي مناسب،بهدست آمده
بوده ولي براي شرب بايد تصفيه شود؛ آب ساير
 همانند رودخانه،رودخانهها نيز با وجود کيفيت بهتر آب
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Abstract
Background: Bushehr Province is located in the south west of Iran, and due to water shortage crisis in this
province, the water quality assessment of its rivers is very important. This study aimed to assess the quality
of water in Bushehr Province rivers including Shapour, Dalaki, Helleh, Baghan, Mond, and Bahoosh revers.
We chose these rivers because of their significance for drinking, agricultural and industrial consumption.
For the quality assessment, we used NSFWQI and IRWQISC indexes.
Materials and Methods: In this study, water samples were taken from 11 stations along six rivers including
Shapour, Dalaki, Helleh, Mond, Bahoosh and Baghan during 2011-2013. The quality of water in
above-mentioned rivers was assessed using NSFWQI and IRWQISC indexes. PO4, NO3, DO, BOD, and
COD were the parameters that used for the calculation of IRWQISC whereas DO, NO3, PO4, and BOD were
used for the measurement of NSFWQI index. One way analysis of variance was applied for the comparison
of the mean of water quality parameters among different years. Moreover, ArcGIS 10.1 was applied for
spatial analysis of water quality parameters and water quality indexes.
Results: The results of this study indicated that according to IRWQISC index, Baghan and Dalaki rivers with
the scores of 31.3 and 39.8 respectively, were categorized as low water quality rivers; while Shapour, Mond,
Bahoosh, and Helleh with the scores ranging between 46 to 53, were placed in the average water quality
category. In addition, according to NSFWQI index, Baghan River with a water quality index value of 68
was in the average water quality category whereas the rest of the rivers with values ranging between 73 to
80 were placed in the high water quality category.
Conclusion: The findings of this study showed that the quality of water in Shapour, Dalaki, Helleh, Mond,
Bahoosh and Baghan rivers was suitable for agricultural purposes. However, for drinking purposes, the
water in these rivers should be purified.
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