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پهنه بندی كیفی آب رودخانه گدار خوش بر اساس 
شاخص NSFWQI و بهره گیری از سامانه اطالعات 

)GIS( جغرافیایی

علی رمضانی1، مهدي احمدي مقدم2 و محمد رضا جعفری3
تاریخ دریافت : 90/04/14       تاریخ پذیرش: 90/10/7

چکيده: 
رودخانه ها به عنوان یكی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف 
گوناگون از جمله كشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. از 
با توجه به خشكسالی های اخیر و  اینرو پایش كیفیت این منابع 
توسعه شهری و روستایی یكی از وظایف مهم در حیطه مدیریت 
رودخانه  اهمیت  به  توجه  با  می شود.  محسوب  زیست  محیط 
گدارخوش واقع در استان ایالم، شهر ایالم و خروج آن به سمت 
كشور عراق و برداشت های آب آن جهت مصارف مختلف همچنین 
تخلیه آالینده های متعدد به آن، ارزیابی كیفی آب این رودخانه 
ضروری بنظر می رسد. از طرفی پهنه بندی، آلودگی و ارائه تصویر 
صحیح از وضعیت كیفی آب های سطحی توسط سامانه اطالعات 
جغرافیایی)GIS( باعث می شود تا هر گونه تصمیم گیری مدیریتی 
كه اثرات زیست محیطی آن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم 
متوجه آب های سطحی كشور باشد، با آگاهی بیشتری اتخاذ شود 
می باشد،  مقطعی  توصیفی-  نوع  از  پژوهش  این  در  كار  روش 
ایستگاه   10 از  نمونه برداری  شامل،  تحقیق  این  مختلف  مراحل 
اسفند  لغایت  ماه  مهر  )از  ماه  در طول مسیر رودخانه طي شش 
ماه 1389( و اندازه گیري پارامترهاي كیفي دما، اكسیژن محلول، 
اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، كلیفرم مدفوعی، نیترات، فسفات، 
تحلیل  و  تجزیه  و  محلول،  جامدات  كل  پی هاش،  كدورت، 
داده هاي حاصل از آزمایش با استفاده از شاخص ملی كیفیت آب 
)NSFWQI( است. در تدوین مدل پهنه بندي كیفي آب رودخانه 
عالوه بر شاخص فوق در ارتباط با عوامل طبیعي )زمین شناسي، 

زیست  محیط  مهندسی  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته  و  مسئول  نویسنده   -1
گرایش آب و فاضالب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 Email: Ali_ramz74@yahoo.com  
زیست،  محیط  تکنولوژي  تحقیقات  مرکز  استادیار  محیط،  بهداشت  دکتري   -2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
3- دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه گروه جغرافیایی طبیعی

كیفیت خاك، پوشش اراضي و نفوذپذیري منطقه( با استفاده از 
نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایي مورد بررسي قرار گرفت.

شاخص  میانگین  كه  می سازد  مشخص  آمده  بدست  نتایج 
به  مربوط  طبیعي  تأثیر عوامل  با  بهترین وضعیت  در   NSFWQI
بترتیب معادل 50/33 و 59/33 می باشد كه  ایستگاه های 5 و 7 
وضعیت متوسط را از لحاظ شاخص كیفی مورد استفاده مشخص 
عوامل  تأثیر  با  حالت  بدترین  در  شاخص  میانگین  و  می سازد 
 49/33 معادل  كه  می باشد   4 شماره  ایستگاه  به  مربوط  طبیعي 

محاسبه گردید و نشانگر بروز وضعیت كیفی بد می باشد.

 ،)GIS( کليد واژه ها: پهنه بندی، سامانه اطالعات جغرافیایی
شاخص كیفیت آب NSFWQI ، رودخانه گدارخوش

مقدمه 
رودخانه های کشور عمومی ترین منابع پاالینده آلودگی آب ناشی 
از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهری می باشند. رشد بی رویه 
فعالیت های صنعتی  کنترل  مراکز جمعیتی، عدم  برخی  در  جمعیت 
آالینده  پساب های  انتقال  و  محیطی  زیست  استانداردهای  مطابق 
و  کود  مجاز  مصرف  میزان  کنترل  عدم  رودخانه ها،  به  مراکز  این 
رودخانه های  که  مواردی هستند  ازجمله  اراضی کشاورزی  در  سم 
با توجه  به لحاظ آالیندگی دچار تنش و بحران کرده اند.  کشور را 
و  روستایی  و  شهری  جمعیت  توسعه  و  اخیر  خشکسالی های  به 
استفاده های مختلف از این آب ها در جهت شرب و کشاورزی پایش 
کیفیت منابع آب های سطحی ضرورت دارد. از طرفی این موضوع 
نقاط  در شناخت  مدیریت زیست محیطی  تصمیم گیری های  جهت 
اهمیت  آن ها  داخل  به  پساب ها  ورود  کنترل  و  رودخانه ها  بحرانی 
و ضرورت دارد. تاکنون مطالعات در رابطه با پهنه بندی کیفی آب 
روخانه ها بصورت گسترده انجام شده است ولی در خصوص تجمیع 
کیفیت خاک، پوشش  )زمین شناسی،  آلودگی و عوامل طبیعی  تأثیر 
اراضی و نفوذپذیری منطقه( با استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات 
است.  نشده  کار  تاکنون  رودخانه ها  کیفی  پهنه بندی  بر  جغرافیایی 
پژوهش محسوب می شود. چکیده ای  این  نوآوری  از جمله  بنوعی 
ارائه  زیر  در  کیفی  پهنه بندی  در خصوص  شده  انجام  مطالعات  از 

شده است.
آب  کیفیت  مطالعه   82-84 سال های  طی  همکاران  و  هوشمند 
رودخانه کارون در استان خوزستان را در محدوده گتوند تا دارخوین، 
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شامل چهار ایستگاه گتوند، مالثانی، اهواز، و دارخوین را برای سه 
سال آبی انجام دادند و محدوده مورد مطالعه را با نرم افزار )GIS(1 و 
با استفاده از شاخص)NSFWQI(2  برای کلیه ایستگاه ها در محدوده 
منطقه  در  کارون  کیفیت آب رودخانه  بلحاظ  و  دارد.  قرار   50-65

مورد مطالعه جزو آب های با کیفیت متوسط طبقه بندی گردید ]5[.
کریمیان و همکاران در سال 1385 مطالعه ای بر روی رودخانه زهره 
 )NSFWQI( از شاخص کیفی آب استفاده  با  استان خوزستان  در 
انجام دادند. نتایج مطالعه آن ها با ارزیابی پارامترهای هیدروشیمیایی 
و میکروبی در 9 ایستگاه در طول مسیر رودخانه نشان داد که آب این 
رودخانه در سرچشمه دارای کیفیت مناسب بوده و در طول مسیر با 
پساب های گوناگون آلوده شده و از کیفیت آن کاسته می شود تا به 

حد کیفیت بد شاخص رسیده است ]4[.
صمدی و همکاران در سال 1388 به پهنه بندی کیفی آب رودخانه 
بهره گیری  و   NSFWQI شاخص  براساس  همدان  مرادبیگ  دره 
رودخانه  طول  از  ایستگاه  شش  در  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  از 
پرداختند و نشان دادند ایستگاه شماره یک )ورودی رودخانه( در حد 
متوسط با مقدار عددی 87 می باشد. در ایستگاه 6 )ایستگاه نهایی( 
رودخانه  بداخل  که  آالینده ای  مواد  تأثیر  بدلیل  شاخص  وضعیت 

تخلیه می گردند بد می باشد ]3[.
پوری و همکاران طی مدت ژانویه تا دسامبر 2008 در شهر ناگپور 
هندوستان مطالعه ای برای تعیین کیفیت آب های سطحی این شهر با 
استفاده از شاخص NSFWQI جهت رودخانه های ناتاال، آمبازاری، 
شاخص  ضعیف  طبقه  در  که  دادند  نشان  دادند  انجام  گندهیساگر 
انسانی،  فعالیت های  نتیجه  در  را  تغییرات  این  دلیل  و  دارند.  قرار 

رواناب های سطحی و رشد و نمو گیاهان آبی دانستند ]8[.
رودخانه ها  آب  کیفیت  تعیین  جهت  متعددي  روش هاي  امروزه 
وجود دارد. که در این بین شاخص کیفیت آب یکی از شاخص های 
پر کاربرد و کارآمد جهت طبقه بندی کیفیت آب های سطحی می باشد 
و براساس پارامترهای، DO( ، 4)TDS( ، 3)BoD5( ،PH(5 ، کدورت، 
از  استفاده  می گردد.  تعیین  مدفوعی  کلیفرم  نیترات،  فسفات،  دما، 
کیفی  طبقه بندی  برای  و  بوده  متداول  بسیار   NSFWQI شاخص 
آب های سطحی از لحاظ آشامیدن شاخص کامل و جامعی محسوب 
می گردد و با بکارگیری آن می توان دید مناسبی در مورد کیفیت آب 

رودخانه ها بدست آورد ]6 و 7[.
رودخانه گدارخوش از ارتفاعات کوه گچان و از محدوده جنوبی 
کوه شره زول سرچشمه گرفته که پس از بهم پیوستن سرشاخه های 
نسبتًا  با شیب  ایالم  از شهر  عبور  و  تنگ گراب  رود،  چوار، گالل 
زیاد وارد خاک کشور عراق و شهر کوت می گردد. مساحت حوزه 
آبریز این رودخانه 1202 کیلومتر مربع و میزان آبدهی آن در فصول 

1 - GIS: Geographical Information System.
2- NSFWQI: National sanitation Foundation Water Quality Index.
3- Biochemical oxygen demand
4- Total dissolved solids
5- Dissolved oxygen

آن  اطراف  کشاورزی  زمین های  آب  می باشد.  متغییر  سال  مختلف 
بوسیله این رودخانه تأمین می شود. همچنین فعالیت هایی جهت تأمین 
آب شرب در دست اجرا است. در طول مسیر، آالینده های مختلفی 
فعالیت های  از  آالیندهای حاصل  شامل  که  می گردد  رودخانه  وارد 
کشاورزی، فاضالب های صنعتی و انسانی می باشند. که کیفیت آب 
این رودخانه را با خطر جدی مواجه ساخته اند. به این دلیل  پایش و 
کنترل آالینده های ورودی به رودخانه، جهت کنترل، حفظ کیفیت و 

تعیین کاربری مناسب از آب آن الزم و ضروری بنظر می رسد.

مواد و روش ها
ایران  از رودخانه های مرزی کشور در مرز  رودخانه گدارخوش 
و عراق در استان ایالم واقع شده است. حوزه آبریز این رودخانه با 
سطح حوزه معادل 1202 کیلومتر مربع بین سه حوزه آبریز کنجانچم، 
کنگیر و تلخاب واقع گردیده است. این رودخانه از ارتفاعات کوه 
گچان، قلندر، رنو، شره زول، پارده و کوه اهلل خدا سرچشمه گرفته 
چم  و  بانویزه  روستای  ایالم،  چوار،  شهرهای  از  عبور  از  پس  و 
عراق  خاک  وارد  نی خضر  و  انجیره  پاسگاه  دو  فاصل  حد  در  آی 
متغیر  آبدهی رودخانه در طی فصول مختلف سال  میزان  می گردد. 
است. رودخانه از سه سرشاخه اصلی چوار، تنگ گراب و گالل رود 
تشکیل شده که پس از الحاق این سرشاخه ها به سمت جنوب غرب 
جریان یافته و در حوالی روستای چم سارد به رودخانه گدارخوش 

مشهور است ]1[.
تیغ های  ماهوری،  تپه  زمین های  از  رودخانه  آبریز  بیشتر حوضه 
نزدیکی  در  تنها  و  است  شده  تشکیل  پراکنده  گیاهان  و  فرسایشی 
مرز، قسمت هایی از دشت دارای شیب مالیمی می باشد. سرچشمه 
الیگوسن  و  میوسن  دوره  به  متعلق  آسماری  از سنگ های  رودخانه 
بوده که مسیر رودخانه موازی با ساختمان زمین می باشد. مگر اینکه 
با  بیش  برسد و کم و  پایین دست چوار  لبه های سخت تری در  به 
فارس  خاک های  سری  قسمت  در  ساختمان ها  این  به  قائم  زاویه 
فوقانی که بسترهای متناوب شنی و رسی با گچ دارند برخورد کند. 
در قسمت های پایین تر رودخانه، دره های باریک و تنگ سنگ های 
پاپده،  )آسماری،  منطقه  سازندهای  بهترین  می کنند.  قطع  را  نرم تر 
ایالم و گورپی( هستند و سازندهای مهم در کیفیت آب )آغاجاری، 

بختیاری، گچساران و رسوبات احد حاضر( هستند ]2[.
حوضه آبریز گدارخوش در محدوده جغرافیایی عرض های شمالی 
2َ7 و 33ْ و طول شرقی 4َ9 و 45ْ تا 2َ9 و 46ْ واقع شده است. حد 
غربی و جنوبی حوضه، مرز عراق و حد شمال و شمال شرقی و 

شرق آن حوضه آبریز میمه و سیمره و چرداول می باشد.
با توجه به عدم وجود ایستگاه هیدرومتری، حوزه  فوق به چهار 
زیر حوزه  مستقل و یک حوضه غیرمستقل که تحت تأثیر زیرحوزه ها 
می باشد تفکیک می شود اسامی زیر حوزه  ها عبارتند از: گالل رود، 
چوار، ایالم و خوش که مشخصات آن ها در جدول شماره 1 آمده 

است.
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این مطالعه یک مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد و طی آن کیفیت 
از  استفاده  با  آن  طول  از  ایستگاه   10 در  گدارخوش  رودخانه  آب 
شاخص NSFWQI مورد پایش و کنترل قرار گرفته است. به همین 

منظور ابتدا نقشه های کلی رودخانه در مقیاس 1/50000 
تهیه و سپس با مطالعه مسیر رودخانه و با توجه به مکان ورود 
مورد  ایستگاه های   GPS با دستگاه  نمونه برداری  امکان  و  آالینده ها 

نظر مشخص و بر روی نقشه مطابق شکل شماره 1 ترسیم گردید.

از  ماه  شش  طی  شده  مشخص  ایستگاه های  از  برداری  نمونه 
دو  اواسط  در  و  ماهیانه  بصورت   1389 ماه  اسفند  لغایت  ماه  مهر 
در  نظر  مورد  عوامل  سنجش  و  نگهداری  برداشت،  شد.  انجام  ماه 
العمل های موجود در کتاب استاندارد متد  نمونه ها مطابق دستور 
صورت گرفت. پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی مورد اندازه 
بیوشیمیایی  نیاز  مورد  اکسیژن   ،)Do( محلول  اکسیژن  از  عبارتند 
 ،)TDS( کل جامدات ،)No3

)BOD5(، فسفات 3-)Po4(، نیترات )-

جدول 1- مشخصات جغرافیایي زیرحوزه  مهم منطقه
مشخصات فیزیكي

زیر حوزه
مساحتطول جغرافیایيعرض جغرافیایي

)كیلومتر مربع(
پیرامون

)كیلومتر مربع(
ارتفاع 

بلندترین )متر(
ارتفاع محل 
خروجي )متر(

اختالف ارتفاع
)متر(

03-45 تا37-33 تا 42-33گال رود
46-29 

26856951110261849

10-46 تا 56-33 تا 46-33چوار
46-27

228/827522435501693

09-46 تا 31-33 تا 41-33ایالم
46-29

221/37923355801755

51-45 تا27-33 تا 42-33خوش
46-12 

482/610515902101380

شكل 1-  نقشه هیدروگرافی و موقعیت ایستگاه های نمونه برداری حوضه آبریز رودخانه گدارخوش
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کدورت، دما،اسیدیته)PH( و کلیفرم مدفوعی.میزان اکسیژن محلول 
 Garmin مدل  پرتابل  دستگاه  توسط  دما  (و   PH )Do(،اسیدیته) 
از  استفاده  با  نیترات و فسفات  اندازه گیری شدند. غلظت  در محل 
دستگاه اسپکترو فتومتر DR5000 مدل HACH در محدوده 680-
220 نانومتر و کدورت توسط کدورت سنج مدل HACH2100N در 
 TDS با   )TDS( محلول  جامدات  کل  شدند.   قرائت  آزمایشگاه 
متر قرائت شد و کلیفرم های مدفوعی با روش شمارش بشقابی در 
جداول  در  آزمایشات  از  حاصل  نتایج  شدند.  مشخص  آزمایشگاه 

اکسل وارد و دسته بندی گردیدند.
استفاده از روش های استاندارد و )کتاب استاندارد متد 2002 ( 1و 

امکانات آزمایشگاهی به شرح جدول شماره 2 انجام گردید.

شاخص ها، اطالعاتي در مورد محیط زیست و کیفیت اکوسیستم ها 
ارائه مي دهند و مي توانند در سطح یک حوضه آبخیز یا کل کشور 
قابل استفاده باشند. البته براي مقاصد مختلف شاخص هاي متفاوتي 
وجود دارد و یکي از از روش هاي پرکاربرد و ساده در سطح دنیا 
استفاده از منحني ها استاندارد شاخص کیفیت است که تأثیر مرکب 
پارامترهاي فیزیکو شیمیایي و بیولوژیکي را نشان مي دهد و از الگوي 

زیر تبعیت مي کند: 
 ∑= iiQWWQI  فرمول )1-1(                         
تا 100 متغیر  WQI 2شاخص کیفیت آب که مقدار آن از صفر 

1- Stadard method for examination of water and waste water- edi-
tion- 1998.
2- Water Quality Index

است. 
Wi= وزن یا درجه اولویت عامل از صفر تا یک )جدول3( 

Qi= کیفیت پارامتر از صفر تا 100 )منحني هاي شاخص( )شکل 

شماره 2(

بنابر اطالعات بدست آمده با توجه به درجه اولویت یا وزن هر 
پارامتر استخراج شده از منحني هاي معیار )عیار هر مشخصه( مربوط 
به آنها با یکدیگر ترکیب و ارائه شده است. نظام شاخص کیفیت آب 
نیازمند رابطه اي قطعي بین مقادیر متفاوت هر مشخصه آزمایشگاهي 
و میزان کیفیتي است که مي توان براساس تغییرات آن مشخصه به آب 
نسبت داد. از آنجا که کیفیت آب یک فاکتور واحد قابل اندازه گیري 

جدول شماره 2- روش انجام آزمایش ها بر اساس كتاب استاندارد متد 
2002

شماره روش )استاندارد روش مورد استفادهپارامترردیف
متد (

B 2130بخش 2 ص 9روش نفلومتریکدورت1

2TDS کل جامدات محلول
خشک شده در دمای 
180 درجه سانتیگراد

C 202640- ص 56

اسپکتروفتومتر DR5000فسفات کل3

بخش 4- ص طیف سنجینیترات4
101

4500 B.C

5BODBOD5 – 5 بخش
ص 2

5210 B

روش تخمیر چند لوله ای بارمیکروبی6
برای باکتری های گروه 

کلیفرم

بخش 9 – 
ص 47

9221 B

جدول3- وضعیت فاكتورهاي مورد نیاز و وزن انتخاب شده در 
NSF شاخص

وزنواحدپارامتر
0/19%اکسیژن محلول

اکسیژن مورد نیاز 
بیولوژیکي

0/11میلي گرم بر لیتر

0/10میلي گرم بر لیترفسفات

0/10میلي گرم بر لیترنیترات

0/10درجه سانتي گراددرجه حرارت

0/07میلي گرم بر لیترمجموع جامدات محلول

0/16تعداد / در 100 میلي لیتر نمونهکلیفرم مدفوعي

NTU0/08کدورت

0/11واحداسیدیته 

شكل شماره 2- نمودار تغییرات فسفات بر مبنای 
NSFWQI شاخص
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نمي باشد، ایجاد رابطه فوق الذکر نیازمند نوعي استنتاج کیفي است که 
مکانیسم تعیین این روابط استفاده از منحني ها و جداول معیار است. 
از طریق شاخص کیفیت مي توان یک ایستگاه از یک رودخانه را در 
طي چند مدت و همچنین در ایستگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار 

داد ]4 و 5[.
سازمان  حمایت  با   1970 سال  در   NsFWQI کیفی  شاخص 
بهداشت ملی امریکا، توسط براون و همکارانش براساس نظرسنجی 
از تعداد زیادی از متخصصین با تخصص های گوناگون در این زمینه 
ارائه شد و از 9 پارامتر مهم آب با وزن دهی مناسب به این منظور 
استفاده گردید. و وضعیت بسیار خوب کیفیت آب را با رنگ آبی، 
وضعیت خوب را با رنگ سبز و وضعیت متوسط را با رنگ زرد، 

وضعیت بد را با رنگ نارنجی و وضعیت خیلی بد را با رنگ قرمز به 
شرح جدول شماره )4( نشان داده شد.]6[.

جدول 4- متوسط مقادیر شاخص كیفیت رودخانه ها
رنگ مشخصهمقدار عددي وضعیت

آبي روشن100-90بسیار خوب 
سبز90-70خوب 
زرد70-50متوسط 

نارنجی50-25بد 
قرمز25-0بسیار بد

جدول شماره 5 - نتایج سامانه جفرافیایی و شاخص كیفی ایستگاه های نمونه برداری رودخانه گدارخوش

ایستگاه
پارامتر

تنگ ششدار
حمام

مهدی تصفیه خانه
آباد

جم بانویزه
آب

گردنه
قال

پلقبله
فلزی

پل 
شكسته

سی
شنا

ن 
زمی

**ایالم
*پاپده

***گوریی
*آسماری
*آغاجاری
**کواترنر

ری
ارب

******جنگلك
*مرتع
***زراعی

س 
سا

ر ا
م ب

قلی
ا

تن
مار

دو
اه 

تگ
****مدیترانه ای سرددس

***نیم خشک سرد

***معتدل سرد

ت
*E-Wجه

NE-SE*********
ب

*5-0شی
15-30*********

اع
رتف

*******1200-800 مترا
400-800***

>400*

ک
خا

***کم عمق تا نیمه عمیق سنگ شیره دار
*عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین

**بدون خاک
کم عمق غیر یکنواخت با بیرون زدگی 

سنگی
***

عمیق تا نیمه عمیق سنگ ریزه دار

دما
قه(

)طب
س

کال
N

SF
)W

Q
I(0-25

25-50*
50-70********
70-90
90-100
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نقشه نهایی و پهنه بندی رودخانه: داده های حاصل از این مطالعه با 
استفاده از نرم افزار GISILWIS مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه 
پهنه بندی  نقشه  )6و5(  شماره  جدول  از  آمده  بدست  اطالعات  به 

نهایی مطابق شکل شماره )3( تهیه گردید.

نتایج 
مشخص   6 شماره  در جدول  آمده  بدست  داده های  به  توجه  با 
گردید که ایستگاه های 5 و 7 بنام های بانویزه و گردنه قال در تمامی 
پارامترهای سنجش شده در طی ماه های مهر تا اسفند غلظت کمتری 

برخوردار  ایستگاه ها  سایر  به  نسبت  کمتری  آلودگی  از  و  داشته 
پارامترهای  نظر  از  مهدی آباد  بنام   4 شماره  ایستگاه  می باشند. 
 NSFWQI اندازه گیری شده در طی ماه های نمونه برداری و شاخص
عددی  مقدار  دیگر  ایستگاه های  در  می گیرد.  قرار  بد  وضعیت  در 
شاخص NSFWQI – 55 تا 65 می باشد که بهمین لحاظ کیفیت آب 
این ایستگاه ها جزو آب های با کیفیت متوسط طبقه بندی می گردند. 
به  نمونه برداری  ایستگاه های   NSFWQI شاخص  مقدار  تغییرات 

شرح جدول شماره 6 آمده است.

NSF WQI شكل 3- پهنه بندي كیفي آب رودخانه گدارخوش بر اساس شاخص

جدول 6 - تغییرات مقدار شاخص NSF WQI در ایستگاه هاي نمونه برداري )مهر لغایت اسفند 89(
ایستگاه ها

تاریخ برداشت )ماه(

پل شكستهپل فلزيقبلهگردنه قالچم آببان ویزهمهدي آبادتصفیه خانهتنگ حمامششدار

48425138574160444345مهر
53554941555448484854آبان
64566051665266606459آذر
63595856605263586064دي

51484850615460525354بهمن
54485848654960535557اسفند

53/5051/335447/3360/6750/3359/3352/5053/8355/50میانگین شش ماهه
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بحث و نتيجه گيری
رودخانه ها  آب  کیفیت  تعیین  جهت  تاکنون  که  مطالعاتی  نتایج 
انجام شده نشان داده است که   NSFWQI از شاخص  استفاده  با 
کیفیت آب رودخانه ها از عوامل آالینده غیرطبیعی و منابع انسان ساز 
تأثیر پذیرفته اند. اما در این مطالعه ضمن تأیید روش های مطالعاتی 
انجام شده و تأثیر عوامل آالینده بر کیفیت آب رودخانه ها نشان داده 
شده که عوامل طبیعی همچون زمین شناسی، کیفیت خاک، پوشش 
اراضی و نفوذپذیری منطقه هم می توانند بر کیفیت آب اثر بگذارند. به 
دلیل اینکه اوالً سرشاخه های عمده این رودخانه در دشت های ایالم 
و چوار واقع شده است و دارای شیب زیاد و اقلیم سرد می باشد. 
ثانیًا قدیمی ترین سازند زمین شناسی آن ها آهک های کرتاسه با حالت 
الیه ها  این  در  آب  جریان  که  است  شده  باعث  هستند  کارستیکی 
سریع و سطح تماس در مقایسه با آب در گردش کم باشد. بنابراین 

باعث خواص منفی بر کیفیت آب شده است ]2[.
درخصوص پارامترهای هیدروشیمیایی اندازه گیری شده رودخانه 
مورد مطالعه نشان می دهد که برخی شاخص ها نظیر PH، کدورت، 
رودخانه  طول  در  بیشتری  نوسانات  و  تغییرات  دارای   Do  ،TDS
می باشند. و تغییرات مذکور با توجه به موقعیت منابع آالینده واقع 
حرارت  درجه  درخصوص  هستند.  بحث  قابل  آبریز  حوضه  در 
آب رودخانه تابع تغییرات دماي محیط بوده و بتدریج بدلیل عبور 
رودخانه از مناطق گرمسیري در ایستگاه هاي انتهایي افزایش مي یابد. 
PH رودخانه در ایستگاه هاي 3 و 4 بنام هاي )تصفیه خانه و مهدي 
آباد( بدلیل ورود فاضالب انساني به میزان جزئي تغییر مي یابد ولي 
رویهم رفته در محدوده قابل قبول 7/5-6/5 قرار دارد. کدورت آب 
رودخانه در ایستگاه شماره 2 )تنگ حمام( بدلیل ورود فاضالب شهر 
چوار تا NTU 514 افزایش مي یابد و در بقیه ایستگاه ها در محدوده 
قابل قبول است. TDS رودخانه در ایستگاه 1 و 2 و 7 بترتیب بدلیل 
وجود کارگاه هاي شن و ماسه و ورود فاضالب شهر چوار و فرسایشي 
و  بدلیل جنس  مي یابد.  افزایش  دارد  وجود  رودخانه  در حوزه  که 
اکسیژن  از  رودخانه  آب  ایستگاه ها  بیشتر  در  رودخانه  بستر  شیب 
محلول باالیي برخوردار است. درنتیجه مي توان گفت که رودخانه از 
عوامل طبیعي، )مطابق شرح جدول شماره 5( فرسایش، شیب بسترو 
جنس خاک و عوامل غیرطبیعي، بعالوه ورود فاضالب هاي انساني و 
کشاورزي و استفاده از مواد شوینده و کوددهي نامناسب کشاورزي 
اثر عوامل  انتهایي در  با این حال در ایستگاه هاي  اثر پذیرفته است 
طبیعي خودپاالیي، شرایط زیست آبزیان مشهود است. لذا آب این 
به  با توجه  استانداردهاي زیست محیطي موجود  و  رودخانه طبق 
جمیع عوامل هیچ محدودیتي براي استفاده هاي کشاورزي ندارد و 

جهت شرب بایستي مراحل خاص تصفیه اي را بگذراند.
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Abstract

Water Qualitative Zoning of Goderkhosh River Based on NSFWQI Index and 
Applying Geographic Information System (GIS)

A. Ramezani1, M. Ahmadimoghadam2 and M.R. Jaa'fari3 
Recived : 2011.07.26      Accepted : 2011.12.28

Rivers have been addressed as one of main resources of water supply for different consumptions 
including agriculture, drinking and industry. Therefore, with regard to recent droughts, also rural and 
urban development, monitoring the quality of these resources is considered as an important function in 
the context of environmental management. With respect to the importance of Godarkhosh river, located 
in Ilam province, its entrance into Iraq country, its removal for different consumptions, also discharging 
various pollutants into this river, its qualitative assessment seems necessary. On the one hand, zoning, 
contamination and presenting proper image of qualitative condition of surface water by means of GIS 
resulted into the situation that every management decision that affects directly or indirectly on national 
surface waters, must be made consciously. Research method is cross- sectional descriptive. It's various 
stages are including: sampling 10 stations across the river during 6 months (From September 2010 to 
march 2011), measuring such qualitative parameters as temperature, measuring such qualitative parameters 
as temperature, dissolved oxygen (O2), essential biochemical oxygen, fecal coliform, Nitrate, phosphate, 
turbidity, pH, total dissolved solids and data analysis by using national water quality index (NSFWQI). 
To prepare water qualitative zoning model of this river, besides above index in relation to natural factors, 
(geology, soil quality, vegetation and local permeability). GIS software was used to consider this model. 
Obtained results indicated that mean NSFWQI in the best condition with the effect of natural factors is 
related to stations 5 and 7 with 50/33 and 59/33, respectively. Actually this would determine intermediate 
condition in regard to qualitative index and average index in worst state with the effect of natural factors is 
related to station 4 with 49/33 that indicated the appearance of bad qualitative condition.

Keywords: Zoning, Geographic Information System (GIS), Water Quality Index (NSFWQI), 
Godarkhosh River.
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