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Introduction: the growth of population and pollutions of discharge types of urban, industrial
and agricultural wastewaters, leachate of disposal waste, spread the pollution in

water

resources and limited this resources. Survey of pollution and Evaluation of water quality in
rivers with OWQI and GIS are effective tools for management of impact of environmental
water resource.
Methods & materials: this survey is cross-sectional and quality parameters determined. this
parameters is: Temperature, Fecal Coliform(F.C), Biochemical Oxygen Demand(BOD5),
Nitrates(NO3), Total Phosphate(PO4), pH, Dissolved Oxygen(DO),Turbidity, total solid(TS(.
Sampling for watershed was carried out over 12 month from 6 station Also this data analyzed
with OWQI index, then river basis on quality of water was zoning by GIS .
Results: The average of OWQI between 6 station, the highest average was 33.04, which
corresponds to ‘‘very bad’’ quality water at the sampling point 1(best station) and decreased
to around 14.55 (very bad quality) at the sampling point 6. The association between sampling
month and water quality index was statistically significant (p<0.05). for drinking uses,
sampling point 1 were suitable than other sampling points. This stations water with pH
adjustment and primarily treatment can sues for drinking.
Conclusion: With physical, chemical and biological agent monitoring and also with control
of water quality indexes this points , we observed impact of environmental pollution in the
length of river. This situation of river shown , river changed to wastewater channel and
quality and quantity of water in this river were changed.
Key Words: River, Silvar, Owqi Index , GIS
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تعییه کیفیت آب ريدخاوٍ عیلًار تًعیلٍ عاماوٍ GIS

تعییه کیفیت آب رودخاوه سیلوار همدان بر اساس شاخص کیفی اورگان با استفاده از ساماوه اطالعات جغرافیایی
()GIS
) محمدتقی صمدی ،1شهرام صادقی ،2سیاوش میرزایی ،3محمد حسین ساقی*( 4
saghi9@gmail.com
تاریخ دریافت 94/03/22 :تاریخ پذیزش نهایی94/05/12:

مقدمه :رضذ جوؼیت ٍ آلَدگيّای ًاضي اس تخلیِ اًَاع فاضالبّای ضْزی ،صٌؼتي ٍ کطاٍرسی ،ضیزاتِ هحلّای
دفغ ستالِ ،تاػث گستزش آلَدگي هٌاتغ آتي ٍ هحذٍدتز ضذى ایي هٌاتغ گزدیذُ استّ .ذف اس ایي هطالؼِ ارسیاتي
کیفیت آب رٍدخاًِ سیلَار ّوذاى تز اساس ضاخص کیفي اٍرگاى تا استفادُ اس ساهاًِ اطالػات جغزافیایي ( )GISهي
تاضذ.
مواد و روشها :در ایي هطالؼِ کِ اس ًَع هقطؼي هيتاضذ ،پاراهتزّای :دها ،اکسیژى هحلَل ،BOD5 ،کلیفزم
هذفَػي ،کذٍرتً ،یتزات ،فسفات ،pH ،کل جاهذات ،در طَل  12هاُ (هْز 1329تا ضْزیَر  )1390اس  6ایستگاُ کِ
تا تَجِ تِ  2ػاهل هْن یؼٌيٍ ،رٍد آالیٌذُ ّا تِ رٍدخاًِ سیلَار ّوذاى ٍ اهكاى ًوًَِ تزداری اس رٍدخاًِ هطخص ضذُ
تَد اًذاسُگیزی گزدیذ ٍ دادُّای حاصل اس آسهایص تا استفادُ اس ضاخصّای کیفي  OWQIتجشیِ ٍ تحلیل گزدیذُ
ٍ سپس هسیز رٍدخاًِ تا استفادُ اس ًزم افشارّای  ٍ GISتا تَجِ تِ کیفیت هَجَد در ایستگاُّا پٌِْ تٌذی گزدیذ.
یافتهها :تز اساس ضاخص  OWQIدر تیي ایستگاُّای هَرد هطالؼِ تیصتزیي هیاًگیي ضاخص هزتَط تِ ایستگاُ
ضوارُ ( )1هيتاضذ ( ٍ )33/04کنتزیي هیاًگیي ضاخص هزتَط تِ ایستگاُ ضوارُ  6هيتاضذ ( .)14/55آًالیش آهاری ًتایج
هطخص گزدیذ کِ راتطِ هؼٌاداری تیي هاُ ّای ًوًَِ تزداری ٍ ضاخص هَرد هطالؼِ ٍجَد دارد ).( P- value<0/05
اس ًظز ضاخص  OWQIآب ایستگاُ ضوارُ (ً )1سثت تِ دیگز ایستگاُّا هٌاسةتز تَدُ ٍ تا حذاقل تصفیِ ٍ تٌظین
 pHهيتَاًذ تِ هصزف ضزب تزسذ.
نتیجهگیری :تا پایص ػَاهل فیشیكي ،ضیویایي ٍ هیكزٍتي ٍ ّوچٌیي تا کٌتزل ضاخص کیفي هذکَر در ایستگاُّای
هَرد ًظز ،اثزات سیست هحیطي آلَدگي در قسوتّای هختلف رٍدخاًِ هطَْد هيتاضذ .رٍدخاًِ تا ضزایط فؼلي تِ
کاًال فاضالتزٍ تثذیل گزدیذُ ٍ ٍیژگيّای کوي ٍ کیفي آب رٍدخاًِ در آى قاتل هطاّذُ ًويتاضذ.
کلید واژهها :رٍدخاًِ ،سیلَار ،ضاخص کیفي اٍرگاى ،ساهاًِ اطالػات جغزافیایي
 .1استبد گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت و مركس تحقيقبت علوم بهداشتي دانشگبه علوم
پسشكي همدان ،ایران
 .2كميته تحقيقبت دانشجویي ،دانشگبه علوم پسشكي كردستبن ،سنندج ،ایران
 .3كبرشنبس ارشد آمبر زیستي ،دانشكده بهداشت و مركس تحقيقبت علوم بهداشتي دانشگبه علوم پسشكي
همدان ،ایران
 .4نویسنده مسئول،دانشجوی دكتری مهندسي بهداشت محيط ،دانشكده بهداشت ،دانشگبه علوم پسشكي
شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
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مقدمه:

کؾايرسی امزی اجتىاب وافذیز تٍ وظز میرعید کیٍ

رؽد جمعیت ي آلًدگیَای واؽیی اس تللییٍ اویًا

ؽىاخت وماط آلیًدٌ ي آییىیدٌَیای مىیمیٍ تا ی

فاضالبَای ؽُزی ،صىعتی ي کؾیايرسی ،ؽییزاتٍ

اعتفادٌ تُیىٍ ي مىاعة اس آب در مصار

محلَای دفع ستالٍ ،ريان آبَیای عییحی تا ی

میگزدد ( .)2،3فایؼ ي کىتیز آبَیای عییحی

ملتلف

گغتزػ آلًدگی ي محديدتز ؽدن مىاتع آب ؽدٌ

جُت مصار

اویید (َ .)1،2مییزاٌ تییا فیؾییزفت ي تًعییعٍ فىییايری،

میتاؽد تا اس ایه طزیك آتی تیا کیفییت تیای جُیت

اطال ات فزايانتز ي آعانتزی در سماوی کًتیاٌتیز

مصار

ملتلف تُیٍ ومًد ( .)4در ؽىاخت ؽزایک

در اختیار اوغان لزار مییگییزد .در میًرد آبَیای

کیفی ي یا آلًدگی آبَای عیحی تاید اطال یات

عیحی ویش ،تاید اطال ات مزتًطٍ را فزداسػ کزدٌ

مزتًطٍ را فزداسػ کزدٌ ي وتیجٍ خالصیٍ ؽیدٌ آن

ي وتیجییٍ خالصییٍ ؽییدٌ آن را تییزای کارتزدَییای

تزای کارتزدَای ملتلف تٍ متلصصان ارا ٍ ومیًد

ملتلف تیٍ متلصصییه ارا یٍ ومیًد .یزیی اس ريػ

( .)5اعتفادٌ اس ؽاخص  1WQIتغیار متداي تًدٌ

َای تغیار عادٌ ي دير اس فیچیدگیَیای ریاضیی ي

ي تزای طثمٍ تىدی کیفی آبَای عیحی ؽاخصیی

آماری کٍ مییتًاوید ؽیزایک کیفیی آب را تیاسگً

کامل ي جامع محغًب میگزدد کٍ تا آن میتیًان

کىد ،اعتفادٌ اس ؽاخصَای کیفیی آب مییتاؽید.

دید مىاعثی در مًرد کیفیت ريدخاوٍَیا تیٍ دعیت

ؽاخصَای کیفی آلًدگی ريػَایی َغیتىد کیٍ

آيرد

( 2OWQI .)6ؽییییاخص کیفیییییت آب

در مدیزیت کیفی آب میتًان اس آن تعىیًان یی

داوؾگاٌ ايرگان آمزیزا مییتاؽید کیٍ جُیت فُىیٍ

اتشار مدیزیتی لًی تزای تصمیم گیزیَای مزتًطٍ

تىدی آبَای عیحی در وماط ملتلف دویا کارتزد

اعتفادٌ ومًد ( .)3فُىٍ تىدی کیفییت آب ريدخاویٍ

دارد .ایییه ؽییاخص اتتییدا در عییا  1970تًعییک

ايلیه ي مُمتزیه مزحلیٍ در میدیزیت کیفییت آب

داوؾگاٌ ارگان مًرد اعتفادٌ لزار گزفت عیسظ در

َای عییحی مییتاؽیدَ .مچىییه ؽیىاخت کیفییت

عییا  1995مییًرد تییاستیىی اعییتفادٌ لییزار گزفییت ي

آبَای عیحی جُت مصیار

ملتلف آن امیزی یس ي ضیزيری

ؽیزب ،صیىعتی ي






19

سال تیستن ،ضوـــــــارُ 2
تاتستاى  ،1394پي در پي 33

تعییه کیفیت آب ريدخاوٍ عیلًار تًعیلٍ عاماوٍ GIS

ؽاخص تیزای ارسییاتی آب

کٍ ؽامل آییىدٌَایی میؽًد کٍ اس طزیك فعالییت

کارتزد آن تعىًان ی

َای عیحی متیداي گزدیید .تیزای محاعیثٍ اییه

َای کؾايرسی يارد میگزدود ي یا ؽیامل آییىیدٌ

ؽاخص ویاس تٍ اوداسٌگیزی  8فارامتز میتاؽید .اییه

َایی اعت کٍ اس فاضالبَای صیىعتی ي اوغیاوی ي

فارامتزَییا ثارتىیید اس :دمییا،pH، ،BOD ،DO ،

اس طزق ملتلف تٍ آن يارد مییؽیًود کیٍ کیفییت

ویتزيصن آمًویاکی ،فغفز ،جامیدات کیل ي کلیفیز

آب ایه ريدخاوٍ را تا خیز جدی ريتیٍ ري عیاختٍ

مدفً ی ( .)7،8ایه ؽاخص کٍ جُت طثمٍ تىیدی

اوییدَ .یید

آبَای آؽامیدوی ،آبَای تفزیحی مًرد اعتفادٌ

ريدخاوٍ عیلًار َمیدان تیز اعیاط ؽیاخص کیفیی

لزار میگیزد ،در محاعثٍ اییه ؽیاخص تیز خیال

ايرگییییان تییییا اعییییتفادٌ اس عییییاماوٍ اطال ییییات

َ NSFWQIییز  8فییارامتز تییٍ ییی

اوییداسٌ در

اس ایییه میالعییٍ ارسیییاتی کیفیییت آب

جغزافیایی GISمیتاؽد.

ؽاخص مًثزود ي يسن دَی تزای فارامتزَیا يجیًد

مواد و روشها:

ودارد ( .)7تدیُی اعت کیٍ تعیییه يضیعیت کیفیی

مىیمٍ مًرد میالعٍ

مىاتع آب تیزای اتلیار راَزارَیای مىاعیة جُیت

ريدخاوٍ عیلًار (مزاد تی

جلییًگیزی اس کییاَؼ کیفیییت آب ي یییا تُثییًد آن

علغلٍ جثا ساگزط ؽمالی ي در مییان رؽیتٍ کیًٌ

ضییزيری تییٍ وظییز میییرعیید .اس طزفییی فُىییٍ تىییدی

الًود تا ارتفا حداکثز  3850متز اس عیی درییا در

آلًدگی ي ارا ٍ تصًیز صیحی اس يضیعیت کیفیی

محديدٌ جىًتی َمدان لزار گزفتٍ اعیت .اییه ريد

میی

خاوٍ دارای تًفًگزافی تا ؽییة وغیثتاز سییاد تیًدٌ ي

گزدد تا َزگًوٍ تصمیم گیزی مدیزیتی کٍ اثیزات

َزچییٍ تییٍ فییا یه دعییت فیییؼ میییريد اس ؽیییة آن

سیغییت محییییی آن تصییًرت مغییتمیم ي یییا یییز

کاعتٍ میؽًد .ایه ريدخاوٍ اس ارتفا ات الًود عیز

مغتمیم متًجیٍ آبَیای عییحی کؾیًر تاؽید ،تیا

چؾمٍ گزفتٍ ي فظ اس ثًر اس ؽُز َمدان َمزاٌ تا

آگاَی تیؾتزی اتلار گزدد ( .)9در طً مغیز ایه

ريد خاوٍَای جاری دیگز ؽُزعتان يارد ريدخاویٍ

ريدخاوٍ آییىدٌَای ملتلفیی يارد آن مییگزدوید

عیمیىٍ ريد میگزدد .مغیاحت حًضیٍ آتزییش اییه

آبَای عیحی تًعک وز افشار  3GISتا



) در گغتزٌ دامىٍ ؽزلی
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ريدخاوٍ  30کیلًمتز مزتع تًدٌ ي میشان آتیدَی آن

ایغییتگاٌ ؽؾییم  :در تیییزين اس ؽییُز َمییدان ي در

متغیز میتاؽد ي آب ؽزب ريعتای درٌ مزاد تیی

اوتُای ريعتای گزاچما

ي عیلًار تامیه کزدٌ َمچىیه آب مًرد ویاس سمیه-

فظ اس مؾلص ؽدن وماط مًرد میالعٍ ،تا اعیتفادٌ

ایه ريدخاوٍ تیٍ يعییلٍ آب

اس گیزوییدٌ  4GPSمیید ()e Trex VISTA

َای کؾايرسی اطزا

ایه ريدخاوٍ تأمیه میگزدد (.)10

ملتصات جغزافیایی وماط ومًویٍ تیزداری مؾیلص

تعییه ایغتگاٌَای مًرد میالعٍ

گزدید کٍ تا اعتفادٌ اس وز افیشار تثیدیل ملتصیات

اتتدا مًلعیت کلی ريدخاوٍ تا اعتفادٌ اس ومؾیٍَیای

ومییاط ومًوییٍ تییزداری تییٍ عیغییتم  5UTMتثییدیل

 1/50000مًرد تزرعیی لیزار گزفیت .تیا میالعیٍ

گزدیدود عسظ ملتصات جغزافییایی میًرد وظیز را

مغیز ريدخاوٍ ،ایغتگاٌَا تا تًجٍ تٍ  2امیل مُیم

در محیک  Auto Cadيارد کزدٌ ي ومیاط تزعییم

یعىی ،يريد آییىدٌَا تیٍ ريدخاویٍ ي امزیان ومًویٍ

گزدیدویید .عییسظ در محیییک  GISومییاط تییز ريی

تییزداری اس ريدخاوییٍ مؾییلص گزدییید .کییٍ ایییه

ومؾٍ فیادٌ ؽدٌ ي ومؾٍ مىیمٍ میًرد وظیز تیٍ دعیت

ایغتگاٌَا تدیه تزتیة تعییه گزدیدود:

آمد .مًلعیت کلیی ایغیتگاٌَیای میًرد میالعیٍ در

ایغتگاٌ اي  :يريدی آب ريدخاوٍ تٍ ريعتای درٌ

ؽزل ؽمارٌ ( )1ي جدي ؽیمارٌ ( )1آيردٌ ؽیدٌ

مزاد تیگ

اعت.

ایغییتگاٌ دي  :خزيجییی آب ريدخاوییٍ تییٍ ريعییتای
درٌ مزاد تیگ
ایغتگاٌ عً  :يريدی آب ريدخاوٍ تٍ ؽُز َمدان
ایغییتگاٌ چُییار  :در درين مىیمییٍ ؽییُزی ؽییُز
َمدان(.خیاتان رکىی)
ایغتگاٌ فىجم :در درين مىیمٍ ؽُزی ؽُز َمیدان
(.خیاتان آیت الٍ وجفی)
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جذول  81موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در طول مسيز رودخانه سيلوار
موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه
ايستگاهها

عزض جغزافيايي طول جغزافيايي

ارتفاع اس سطح
دريا

فاصله اس ايستگاه قبل (متز)

ورودي دره مزاد بيگ

601.22°12

041.11°26

0161

1111/23

خزوجي دره مزادبيگ

112.23°12

417.11°26

1741

1133/13

ورودي رودخانه به شهز

371.23°12

447.11°26

1721

403/17

خيابان ركني

547.24°12

510.11°26

1711

0233/23

بشرگزاه آيه نجفي

761.26°12

114.11°26

1556

2411/01

روستاي گزاچقا

275.31°12

737.11°26

1521

3011/43

جمع

---

---

---

11727/65

شكل  81موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در طول مسيز رودخانه سيلوار

ومًوٍ تزداری ي اوتما تٍ آسمایؾگاٌ

آسمایؾیییگاٌ ؽییییمی آب ي فاضیییالب داوؾیییزدٌ

ومًوٍ تزداری اس ایغتگاٌَای مؾلص ؽدٌ در طیی

تُداؽت داوؾگاٌ لً فشؽزی َمدان ي مییاتك تیا

 12میییاٌ در عیییا  1389-90ي تصیییًرت ماَیاویییٍ

ريػ ارا ٍ ؽدٌ در کتاب اعیتاودارد متید يییزایؼ

(اياعک َز ماٌ) اوجا گزفت .آسمایؾات در ياحید

تیغییت ي یزییم اوجییا ؽیید ( .)11در ایییه تحمیییك
19
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فارامتزَای فیشیزی ،ؽیمیایی ي تیًلیً ضیزیی میًرد

ومًویٍَیا در آسمایؾیگاٌ تیا HACH 2100N

آسمایؼ لزار گزفتىد کٍ ثارتىد اس,BOD ,pH :

اعتفادٌ اس دعتگاٌ کديرت عىج مد لزا ت ؽید

 ,DOدمیییا ،کیییل جامدات،کیییديرت ،ویتیییزات،

.کلیفز َای مدفً ی تا اعتفادٌ اس ريػ اعتاودارد

فغفات ،کلیفز مدفً ی .دمیای آب تیا اعیتفادٌ اس

صافیَای ؾایی ي تا کم

دعتگاٌ فمپ خالء

دعتگاٌ تزمًمتز ي کل جامیدات معلیك ومًویٍَیا تیا

مید  miliporeي دعیتگاٌ اوزًتیاتًر کؾیت

اعیییییتفادٌ اس دعیییییتگاٌ  TDSمتیییییز فزتاتیییییل

میززيتی مد  WTE Binderدر  100میلی لیتز

 sension5عییاخت ؽییزکت ،HACH

اس ومًوٍ محاعثٍ گزدیید BOD.ومًویٍَیا وییش تیا

اکغیضن محلً آب تا اعتفادٌ اس دعتگاٌ  DOمتیز

اعتفادٌ اس دعتگاٌ اوزًتاتًر BODمد WTW

 sension6عیییاخت ؽیییزکت

 TS606/2-Iي جامدات کل ومًوٍَا تیا اعیتفادٌ

 HACHدر محییل اوییداسٌ گیییزی گزدیییدpH .

اس ريػ اعیتاودارد ي در دمیای  103تیا 105

ومًوییٍَییا تییا اعییتفادٌ اس دعییتگاٌ  pHمتییز فزتاتییل

درجٍ علیغیًط تعییه گزدید (.)11

مد  sension1عیاخت ؽیزکت  HACHي در

محاعثٍ ؽاخص OWQI

محل اویداسٌ گییزی گزدیدوید .لظیت ویتیزات ي

ایییه ؽییاخص کییٍ جُییت طثمییٍ تىییدی آبَییای

فغفات تیا اعیتفادٌ اس ريػ اعیتاودارد ي دعیتگاٌ

آؽامیدوی ،آبَیای تفزیحیی میًرد اعیتفادٌ لیزار

Pharma

میگییزد ،جُیت محاعیثٍ ؽیاخص اس گیزا َیای

میید

فزتاتییل مییید

اعیسزتزيفتًمتز  uv- visibleمید

 uv-1700 Spect Shimadzoتیٍ تزتییة در

اعتاودارد اعتفادٌ میگزدد) .ؽزل ؽمارٌ (2

 220ي  680ویاوًمتز لزا یت گزدیدوید .کیديرت
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شكل  -0نمونهاي اس گزاف  OWQIجهت محاسبه شاخص مذكور ][5

تا تٍ دعت آيردن ممادیز فارامتزَای اصلی ،مزحلٍ تعد جُت محاعثٍ ایه ؽیاخص تیٍ دعیت آيردن ي محاعیثٍ
 SIتزای َز  8فارامتز مذکًر میتاؽد .جُت محاعثٍ دلیكتز ي عزیعتز ؽاخص  OWQIتزوامیٍای در محییک
 Excelتُیٍ گزدید .طثمٍ تىدی کیفیت مىاتع آتی تا اعتفادٌ اس ؽیاخص  OWQIدر جیدي  2وؾیان دادٌ ؽیدٌ
اعت.
 OWQIجذول 8 0طبقه بنذي كيفيت منابع آبي با استفاده اس شاخص
بيان وضعيت

محذوده شاخص

خيلي بذ

11-37

بذ

41-57

متوسط

61-62

خوب

63-67

عالي

71-111

تُیٍ ومؾٍَای وُایی ي فُىٍ تىدی ريدخاوٍ

تىدی گزدید ي ومؾٍَای وُایی آنَا تُییٍ ي تىظییم

تعیید اس تجشیییٍ ي تحلیییل وُییایی ،دادٌَییا يارد وییز

گزدید.

افشارَیای  Arc View GIS 3.3ي Arc GIS
گزدیدٌ ي عسظ ممیع ريدخاوٍ تا تًجٍ تیٍ کیفییت
آن در مغیز ي تز اعاط ؽاخص مًرد میالعیٍ فُىیٍ

یافتهها:

تزرعی ومًوٍَای تزداؽت ؽدٌ در طی ی

عا ي

ارسیاتی ایه ومًوٍَا تا اعتفادٌ اس ؽاخص OWQI
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کٍ در اؽزا وؾان دادٌ ؽیدٌ اعیت وتیایج سییز تیٍ

( ،)13/69آرر  ،)13/73( 89دی ،)22/33( 89

دعت آمدٌ اعت:

تُمه  ،)22/60( 89اعفىد  ،)22/19( 89فزيردیه

 -1آوالیش آماری وتایج مؾیلص گزدیید کیٍ راتییٍ

 ،)23/47( 90اردیثُؾت  ،)18/36( 90خزداد 90

معىیاداری تیییه مییاٌَییای ومًوییٍ تییزداری ي ؽییاخص

( ،)22/35تیییز  ،)18/32( 90مییزداد ،)14/71( 90

مًرد میالعٍ يجًد دارد ).( P- value<0/05

ؽُزیًر )13/88( 90

 -2میاوگیه ؽیاخص  OWQIدر طیی یی

عیا

 -5تدیه تزتیة تز اعاط ؽاخص  OWQIدر تیه

ومًوٍ تزداری اس ایغتگاٌَای ملتلف تٍ ؽیز سییز

ماٌَای میًرد میالعیٍ تُتیزیه يضیعیت مزتیًط تیٍ

میییتاؽیید :ایغییتگاٌ ؽییمارٌ  ،)33/04( 1ایغییتگاٌ

فزيردیه ( 90کیفیت خیلی تد )23/47 ،ي تیدتزیه

ؽییمارٌ  ،)18/80( 2ایغییتگاٌ ؽییمارٌ ،)16/24( 3

يضعیت مزتًط تٍ آتان ماٌ  89تًدٌ اعت (کیفییت

ایغییتگاٌ ؽییمارٌ  ،)14/59( 4ایغییتگاٌ ؽییمارٌ 5

خیلی تد.)13/69 ،

( ،)14/47ایغتگاٌ ؽمارٌ .)14/55( 6

 -6تیؼتزیه میاوگیه ؽاخص  OWQIمزتًط تیٍ

 -3تدیه تزتیة تز اعاط ؽاخص  OWQIدر تیه

ایغتگاٌ ؽیمارٌ  1ي ومًویٍ تیزداری در دی میاٌ 89

ایغتگاٌَای مًرد میالعٍ تُتزیه يضعیت مزتًط تٍ

میتاؽد ( ،53/56کیفیت خیلی تد) ومیًدار ؽیمارٌ

ایغیییتگاٌ ؽیییمارٌ )33/04( 1ي تی یدتزیه يضیییعیت

(.)6

مزتًط تٍ ایغتگاٌ ؽمارٌ  6تًدٌ اعت ()14/55

 -7کمتزیه میاوگیه ؽاخص  OWQIمزتیًط تیٍ

 -4میاوگیه ؽیاخص  OWQIدر طیی یی

عیا

ایغتگاٌ ؽمارٌ  6ي ومًویٍ تیزداری در آرر میاٌ 89

ومًوٍ تزداری تز اعاط میاٌَیای ومًویٍ تیزداری تیٍ

تیًدٌ اعیت ( ،11/52کیفییت خیلیی تید) (ومییًدار

ؽز سییز مییتاؽید :مُیز  ،)16/06( 89آتیان 89

ؽمارٌ .)1
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ماه های نمونه برداری

نمودار 81مقذار عذدي شاخص  OWQIدر ماههاي مختلف نمونه بزداري بز اساس ايستگاههاي مختلف

 -8آب ريدخاوٍ در تمامی ماٌَای ومًوٍ تزداری ي تمامی ایغتگاٌَای مًرد میالعٍ يضعیت خیلیی تید را داؽیتٍ
اعت (ؽزل ؽمارٌ.)3

در طي مذت پژوهش با استفاده اس OWQIشكل  81پهنه بنذي طول رودخانه سيلوار بز اساس شاخص
GISسامانه

بحث و نتیجهگیری:

تزداری دارای کیفیت خیلی تد میتاؽیىد .کیٍ اییه

تییز اعییاط ؽییاخص کیفیییت آب  OWQIتمییا

امیز مییتًاوید واؽیی اس عیلتگیزاوٍ تیًدن ؽییاخص

ایغتگاٌَای مًرد میالعٍ در تمامی میاٌَیای ومًویٍ

 OWQIتاؽید .در ارسییاتی تیا اییه ؽیاخص لییی
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ر ییییم ایىزییییٍ در ایغییییتگاٌ ؽییییمارٌ ( )1میییییشان

در تزسییییل تیییز ريی ريدخاویییٍَیییای میییاکًکً ي

 ،D.O.,BOD5کییديرت در حییید اعیییتاودارد ي

کیًکغادا ؽاخص  WQIرا تزرعی کزدود .وتیایج

لاتل لثً میتاؽىد ي َیچ تللییٍ فاضیالتی تیٍ اییه

حاصل اس ایه میالعٍ وؾان داد کیٍ ؽیاخص WQI

ومیٍ اس ريدخاوٍ صًرت ومیگیزد اما تٍ دلییل تیای

ؽییاخص مىاعییثی جُییت فُىییٍ تىییدی طییً ایییه 2

تییًدن ویتییزات ي فغییفات کییٍ واؽییی اس اعییتفادٌ اس

ريدخاوٍ میتاؽد (.)1

کًدَای حیًاوی ي ؽیمیایی ي عمً دفع آفیات در

تا تًجٍ تٍ میالعاتی کٍ يضیعیت مًجیًد ريدخاویٍ

تایدعت ريدخاوٍ میتاؽد ي َمچىییه فیاییه تیًدن

عیییلًار را تییز اعییاط ؽییىاخت ًامییل اثزگییذار تییز

 pHآب ي تأثیز متماتل اییه فارامتزَیا در یزیدیگز

کیفیییت آن در حییًسٌ آتلیییشَ ،مچىیییه يضییعیت

ؽدٌ اعت تا ایغتگاٌ ؽیمارٌ ( )1وییش کیفییت

محیک طثیعی مًجًد در آن را وؾان میی دَید میی

مىاعثی اس وظیز اییه ؽیاخص وداؽیتٍ تاؽید .اس وظیز

تًان وتیجٍ گزفت کٍ تارگذاری جمعیت ي فعالییت

ؽزب ،آب ایغیتگاٌ ؽیمارٌ ( )1وغیثت تیٍ

سیاد در حًسٌ آتلیش ایه ريدخاوٍَ ،مچىیه تًعیعٍ

دیگز ایغتگاٌَا مىاعةتز تًدٌ ي تا حدالل تصفیٍ ي

َای عیزیع ؽیُزی در محیديدٌ آن ،ملززدَیای

ؽیزب تزعید .امیا

سودگی ي فعالیت ؽُزی ي صىعتی ،اصلیتزیه مىؾأ

تا

مصز

تىظیم  pHمیتًاوید تیٍ مصیز
تزای مصار

ؽزب ،آب ایغتگاٌَای تعیدی تایید

آییىدگی ريدخاوٍ تًدٌ ي در َمیه حیا مصیز

مًرد تصفیٍ فیؾزفتٍ لزار گیزد تا لاتیل لثیً تیزای

تی ريیٍ اوًا کًدَای ؽیمیایی ي عمً گیاَی در

ؽییزب تاؽیید .وتییایج تحمیییك کییٍ  Simeonovي

کىییار تللیییٍ فاضییالبَییای ؽییُزی ،ريعییتایی ي

َمزاران در عا  2003در یًوان تز ريی ؽاخص-

صىعتی ي َمچىیه تللییٍ میًاد سا ید جامید تیٍ اییه

َای کیفی آب عیحی اوجا دادود ،وؾیان داد کیٍ

ريدخاوٍ کیٍ فیًعیتٍ ريوید فشيویی دارد ،آلیًدگی

کیفیت آب در ایغتگاٌ ؽمارٌ  1متًعک تیًدٌ ي تیا

ريدخاوٍ را افشایؼ میدَد.

ؽیزب

در میالعٍ جعفزی ي َمزاران در عا  1388اوجا

حدالل تصیفیٍ مییتیًان آن را تیٍ مصیار

رعاوید .اس وظز تًسیع آلًدگی ،آلیًدگی ريدخاویٍ

دادود ،تٍ ایه وتیجٍ رعییدود کیٍ تللییٍ فاضیالب

در ماٌَای کم تارػ وغیثت تیٍ میاٌَیای فیز تیاران

تصفیٍ خاوٍ ؽُزی تٍ آب ريدخاوٍ وٍ تىُیا تا ی

تیؼتز میتاؽد ،اما آلًدگی ريدخاویٍ در میاٌَیای

کاَؼ کیفیت آب در ایغتگاٌ خزيجی می ؽًد

فز تاران وییش تیٍ کلیی اس تییه ومییريد ي تیز اعیاط

تلزٍ ایغتگاَُای فاییه دعت را وییش تحیت تیأثیز

آوالیش آماری راتییٍ معىیاداری تییه میاٌَیای ومًویٍ

لزار میدَد (َ .)12مچىییه میزساییی ي َمزیاران

تزداری تا ؽاخصَای میًرد میالعیٍ يجیًد ویدارد

در عیا  1384در میالعیٍ خیًد ،مُیمتیزیه امیل

(َ .)2( )P.value > 0/05مچىیییه در تحمیییك

آلییًدگی آب تییٍ ريدخاوییٍ جییاجزيد را يجییًد

دیگزی کٍ  Fabianoي َمزاران در عیا 2008
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فاضالبَای ؽُزی ي ريعیتایی ىیًان کیزدٌاوید

اعت .در مجمً میتًان گفت کٍ ایه ريدخاوٍ تیا

(.)13

ؽزایک فعلی تٍ کاویا فاضیالتزي تثیدیل گزدییدٌ ي

تىییاتزایه امییل اوغییاوی مُییمتییزیه امییل آلییًدگی

يیضگیییَییای کمییی ي کیفییی آب ريدخاوییٍ در آن

ريدخاوییٍ اعییت .در کىییار ًامییل اوغییاویً ،امییل

لاتل مؾاَدٌ ومیتاؽد.

طثیعی ماوىد تارػ کم ،فصلی تًدن تارػ ،مصز

تشکر و قدردانی:

آب تیییزای مماصییید کؾیییايرسی ي صیییىعتی تلزیییٍ

تدیىًعیییلٍ اس حمایییتَییای مییالی معايوییت محتییز

تزداؽت سییاد آب مىجیز ؽیدٌ ،تًعیعٍ سمییهَیای

تحمیمات ي فىايری داوؾگاٌ لً فشؽزی َمدان ي

کؾايرسی ،افت کیفییت فًؽیؼ گییاَی ي رییشػ

اس گیییزيٌ مُىدعیییی تُداؽیییت محییییک داوؾیییزدٌ

تارػَای تىد ي لحظٍای ي تایخزٌ ملززد ؽیدید

تُداؽت ي َمچىیه اس کارؽىاعیان آسمایؾیگاٌ کیٍ

فزآیىد فزعایؼ ي تلزیة ،تار آلًدگی فیشیزیی ي

تا راَىمایی َای ارسؽمىدؽیان میا را در اوجیا اییه

ؽیمیایی ريدخاوٍ را افشایؼ دادٌ ي مًجة اخیتال

فضيَؼ یاری ومًدود تؾزز ي لدرداوی تعمل میی-

طثیعییی در لاتلیییت تیًلییًصیزی ي سیغییتی آن ؽییدٌ

آید.
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