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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the quality of the
Hablehroud river in Semnan based on the Iran Water Quality
Index for Surface Water Resources-Conventional Parameters
(IRWQISC). Eleven parameters of COD, BOD5, dissolved
oxygen, electrical conductivity, Fecal coliform, ammonium,
nitrate, phosphate, turbidity, total hardness, and pH were
monitored during four seasons from winter 2020 to autumn
2020 in three sampling stations; upstream of Bonkooh village
(A), downstream of the village (B) and Deh Sarab (C). The
highest value of IRWQISC was 55.6 in Station A in summer
and the lowest value was 40.4 in Station B in winter. The water
quality of the river in Station A in summer was therefore better
than the other stations and other seasons. To investigate the
effect of each parameter on the water quality index and also to
investigate the interaction of the above-mentioned parameters,
the experiment was designed in the three studied stations in
summer by using the Design Expert software. First, the
parameters that had a greater effect on the IRWQISC value were
screened by the Plackett-Burman method and then the RSMBBD method was used to analyze the data. The parameters of
EC, phosphate, nitrate, turbidity, and pH had the largest
contribution in the IRWQISC with respective values of 51.61%,
23.13%, 14.44%, 3.17%, and 2.38%. The coefficient of
determination (R2) using the BBD method was 0.9982 which
indicates that the model is valid.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت رودخانۀ حبلهرود در استان سمنان بر
.) استIRWQISC( اساس شاخص کیفیت منابع آب سطحی ایران
 کلیفرم، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول،BOD5 ،COD پارامترهاي
 طی چهار،pH  سختی کل و، کدورت، فسفات، نیترات، آمونیوم،گوارشی
 در سه ایستگاه نمونهبرداري1933  تا پاییز سال1931 فصل از زمستان سال
) وB(  پاییندست روستاي بنکوه،)A( شامل باالدست روستاي بنکوه
55/6  عدد،IRWQISC  بیشترین مقدار.) مورد پایش قرار گرفتندC( دهسراب
44/4  عدد،در ایستگاه باالدست روستا در فصل تابستان و کمترین مقدار آن
 کیفیت، بنابراین.در ایستگاه پاییندست روستا در فصل زمستان به دست آمد
آب رودخانه در ایستگاه باالدست روستاي بنکوه در فصل تابستان نسبت به
 به منظور بررسی مقدار تأثیر هر.ایستگاهها و فصول دیگر بهتر بوده است
،پارامتر بر روي شاخص کیفی آب رودخانه و نیز بررسی اثر متقابل پارامترها
 طراحی آزمایش در سه ایستگاه موردDesign Expert با استفاده از نرمافزار
 برمن پارامترهایی- ابتدا با روش پالکت.مطالعه و در فصل تابستان انجام شد
 داشتند غربالگري شدند و سپس برايIRWQISC که اثر بیشتري بر مقدار
 پارامترهاي. استفاده شدRSM-BBD تحلیل دادهها از روش سطح پاسخ
9/11% ،14/44% ،39/19% ،51/61%  باpH  کدورت و، نیترات، فسفات،EC
. داشتندIRWQISC  به ترتیب بیشترین سهم مشارکت را در پارامتر3/91% و
 به دست آمد که4/3313  برابر باBBD  با استفاده از روشR2 مقدار
.نشاندهنده اعتبار مدل به کار رفته است
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این ترتیب میتوان مشخص کرد که وضعیت کیفیت آب در کدام
طبقهبندي انجام شده قرار داشته و وضعیت آن نسبت به مکان و زمان
دیگر چگونه تغییر کرده است .ارزیابی کیفی منابع آب با استفاده از
شاخصهاي کیفی به عنوان یک روش بسیار مناسب در مدیریت
پهنههاي آبی و داشتن یک برنامه منظم براي حفاظت کیفی منابع آب
و جلوگیري از آلودگی آنها میباشد .به کمک شاخصهاي کیفی
میتوان مناطقی را که از نظر آلودگی بیشتر مورد تهدید هستند،
مشخص و منابع آب را مدیریت کرد .از جمله مهمترین شاخصهاي
کیفی منابع آب میتوان به  CWQI5 ،OWQI4 ،NSFWQI9و
 IRWQISC6اشاره کرد .شاخصهاي کیفیت آب ( )WQIروش مفیدي
را براي پیشبینی تغییرات کیفیت آب فراهم میکنند .شاخص
 NSFWQIدر سال  1314با حمایت سازمان بهداشت ملی آمریکا،
ابتدا با معرفی حدود  95عامل آلودگی ارائه شد .سپس  3عامل
اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،اکسیژن محلول ،کلیفرم گوارشی ،نیترات،
 ،pHتغییرات درجه حرارت ،کل مواد جامد ،فسفات کل و کدورت ،براي
ایجاد شاخص اصلی انتخاب شدند .این شاخص را میتوان با استفاده
از رابطهاي بر اساس ضریب وزنی هر شاخص محاسبه کرد .شاخص
کیفی  OWQIدر سال  1313در ایالت اُرِگُن آمریکا براي ارزیابی
شرایط و روند کیفی آب ارائه شد .در این شاخص هر یک از پارامترهاي
هشتگانه (دما ،اکسیژن محلول ،اکسیژنخواهی بیوشیمیایی،pH ،
نیتروژن ،فسفر کل ،کل جمدات محلول و کلیفرم گوارشی) فاقد ضریب
وزنی بوده و داراي اثر یکسانی در مقدار نهایی شاخص میباشند.
اثربخشی یکسان پارامترها ،از اشکاالت عمده این شاخص است.
شاخص  CWQIبر اساس شاخص کیفیت آب ارائه شده توسط دانشگاه
بریتیش کلمبیا که در سال  1335توسعه یافته ،پایهگذاري شده است.
پارامترهاي ورودي بــراي محاسبه این شاخص 91 ،پارامتر هستند
ولی محدودیتی بـراي پارامترها وجــود ندارد و هرچـه تعداد پارامترها
بیشتر بــاشد ،دقت ارزیابی بیشتر خــواهد شد ( Rahnama and
 .)Shahidi, 2019شاخص  IRWQISCدر سال  3411بر اساس 11
پارامتر اکسیژنخـواهی بیوشیمیایی ،اکسیژنخـواهی شیمیایی،
اکسیژن محلول ،هـدایت الکتریکی ،نیترات ،آمونیوم ،فسفات،
کـدورت ،سختی کل ،کلیفرم گوارشی و  ،pHو تعیین وزن براي هر
پارامتر تـوسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران ارائه شد
( .)Hashemi et al., 2011این شاخص ،یک شاخص کیفی جدید و
بادقت براي ارزیابی کیفیت آبهاي سطحی ایران است.

 -7مقدمه
آب منبع حیاتی براي هر پدیده زیستی و انسانی است .منابع آب در یک
تقسیمبندي کلی به دو دسته آبهاي سطحی 1و آبهاي زیرزمینی
تقسیم میشود .آبهاي سطحی به آبهاي موجود بر سطح زمین مانند
آب موجود در یک رود ،دریاچه ،تاالب یا اقیانوس گفته میشود که در
مقابل آبهاي زیرزمینی و آبهاي جوي قرار میگیرد ( Komasi and
 .)Sharghi, 2017رودخانهها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب
براي کشاورزي ،شرب و مصارف صنعتی مطرح میباشند که با توجه
به ورود انواع آالیندهها ،نگرانیهاي زیادي در مورد حفاظت کیفی آنها
وجود دارد .آلودگی منابع آبی از عوامل مهم تهدیدکننده اکوسیستمهاي
آبی محسوب میشود .این آلودگیها اثرات زیانباري همچون تخریب
محیط زیست و خسارات اقتصادي را به دنبال دارند .مواد و عوامل آلوده
کننده مانند جاري شدن فاضالبها به آبهاي طبیعی و همچنین تأثیر
دورهاي بارانهاي اسیدي ،تغییراتی در آب بـه وجود میآورند که آنها
را آلودگی فیزیکی ،شیمیایی ،زیستی و فیزیولوژیک مینامند
( .)Yazdan Parast, 2013در آب آلوده شده ،بــه طور عمومی
ترکیب موجودات اکوسیستم کاهش مییابد ،بــه ایـن ترتیب تنوع
زیستی کاهش پیدا میکند .آلـودگی رودخانـهها یکی از مهمترین
مشکالت دنیاي امروز به ویژه در کشورهاي در حال توسعه میباشد
( .)Mohseni Bandpey et al., 2014آگاهی از کیفیت منابع آب،
یکی از نیازمنديهاي مهم در برنامهریزي و توسعه منابع آب و حفاظت
و کنترل آنها میباشد .حفاظت و استفاده بهینه از آب ،از اصول مهم
توسعه پایدار در هر کشوري میباشد.
یکی از روشهاي بررسی کیفیت آب ،آنالیز آزمایشگاهی میباشد؛ اما
نمیتوان با استفاده از دادههاي خام به نتیجه خوبی از لحاظ کیفیت آب
دست پیدا کرد .روشهاي مختلفی براي سنجش کیفی آبهاي
سطحی در دنیا مورد مطالعه قرار گرفته است ،که در میان آنها شاخص
کیفیت آب 3یکی از روشهاي پرکاربـرد و ساده با بـه کارگیري
دادههاي خام است .شاخص کیفیت آب عددي است که کیفیت آب را
بـا تـوجه بـه مجموع پارامترهاي کیفی اندازهگیري شده بیان میکند
( .)Brown et al., 1972نخستین بار در سال  1365هورتن در
کمیسیون بهداشت آب رودخانه اوهایو در ایاالت متحده ،روش جدیدي
به شکل یک عدد شاخص براي رتبهبندي کیفیت آب ارائه کرد
( .)Horton, 1965با استفاده از شاخصهاي کیفی ،حجم زیاد
اطالعات نمونهبرداري شده از اندازهگیريهاي کیفی آب به صورت
یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میشود که این عدد در یک مقیاس
درجهبندي شده ،داراي مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شدهاي است .به

) Razaz et al. (2006به بررسی کیفی آب رودخانهها با استفاده از
شاخصهاي کیفیت آب مطالعه موردي :بازه ایدنک  -بهبهان رودخانه
مارون پرداختند .در این تحقیق سه شاخص کیفیت آب مؤسسه ملی
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ارزیابی ریسک عمومی آبخوانهاي حوضه گرمسار ،فیروزکوه ،هومند-
آبسرد ،ایوانکی و مبارکیه را با استفاده از مدل  GRAMمورد بررسی
قرار دادند Khalifeh and Khoshnazar (2018) .به منظور بررسی
کیفی رودخانه زرینهرود از شاخص پارامترهاي متداول کیفیت منابع آب
سطحی ایران ( )IRWQISCاستفاده کردند .ارزیابی میزان تغییرات
اکسیژن محلول رودخانه سفیدرود در اثر تغییر پارامترهاي مؤثر بر آن
توسط ( Mohammadi Ghaleni and Ebrahimi (2019انجام شد.
) Biglari et al. (2019سه دوره نمونهبرداري پارامترهاي کیفیت آب،
پایش منابع آالینده رودخانه و پایش وضعیت پوشش گیاهی بستر از
نقاط مختلف رودخانه زرینهرود در فصول مختلف سال  1935را براي
دستیابی بـه استانداردهاي کیفیت آب بـراي حیات آبزیان مـورد
ارزیـابی قـرار دادند Nazari et al. (2020) .کیفیت آب رودخانههاي
استان خـوزستان جهت مصارف شرب ،صنعت و کشاورزي بــا استفاده
از شاخصهاي  IRWQIscو  NSFWQIرا پـایش کـردنـد.
) Aghaee et al. (2020به بررسی کیفیت آب رودخانه چهلچاي با
استفاده از شاخص کیفیت آبهاي سطحی ایران ()IRWQISC
پرداختند .به این منظور 1 ،ایستگاه مختلف در یک دوره  6ماهه مورد
پایش قرار گرفتند و شاخص کیفی  IRWQISCبا استاندارهاي موجود
براي شرب و کشاورزي مقایسه شد.

بهداشت ،اُرِگُن و کانادا معرفی و معادالت حاکم بر آنها ارائه شدند و به
دنبال آن جهت ارزیابی این سه روش پیشنهادي ،کیفیت آب رودخانه
مارون بین ایستگاههاي ایدنک و بهبهان و میزان شاخص کیفیت آب
در این ایستگاهها مورد بررسی قرار گرفت Amirnejad (2008) .با
بررسی روشهاي تعیین کیفیت آب در رودخانهها ،روش تجزیه و
تحلیل سیستمی و روش تعیین شاخصهاي کیفی آب را به عنوان
مهمترین و دقیقترین روشها معرفی کردند .در روش تجزیه و تحلیل
سیستمی ،با انتخاب چند فاکتور کیفی آب در بازههاي مکانی و زمانی
مختلف و بررسی روند تغییرات آنها و همچنین مقایسه با استانداردهاي
موجود وضعیت کیفی رودخانه مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما در روش
تعیین شاخصهاي کیفی آب با اندازهگیري چند شاخص اصلی و پس
از درجهبندي و وزندهی هر یک از این شاخصها ،کیفیت آب رودخانه
در چند گروه از ردههاي بسیار خوب تا بسیار بد درجهبندي میشود.
) Jafari Salim et al. (2009کیفیت آب رودخانه قشالق در استان
کردستان را با استفاده از شاخصهاي کیفی  NSFبراي مصارف
عمومی آب رودخانه و شاخص بریتیش کلمبیا براي مصارف شرب مورد
بررسی قرار دادند Razmkhah et al. (2010) .تغییرات مکانی و
زمانی آب رودخــانه جاجرود را در یک دوره سه ساله ارزیــابی
کـردنـد .بـررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آبهاي سطحی در
رودخـانه میناب تـوسط نـوحهگر انجام شد (.)Nohegar, 2011
) Faryadi et al. (2012پارامترهاي کیفیت آب رودخانه تجن را با
استفاده از تکنیکهاي آماري مورد مطالعه قرار دادند .در این تحقیق،
اولویتبندي پارامترهاي کیفیت آب ،ارتباط بین آنها و موضوع معدنی
بودن یا غیر معدنی بودن آنها در طول سه سال در سه ایستگاه رودخانه
تجن مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهاي مؤثر براي کنترل کیفیت
آب رودخانه مشخص شد Madadi Nia et al. (2014) .کیفیت آب
رودخانه کارون را با استفاده از شاخص کیفیت آب ( NSFسازمان
بهداشت ملی آمریکا) بررسی کردند Sadeghi et al. (2015) .نیز با
هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه زرینگل با استفاده از شاخصهاي
کیفی آب 3 ،ایستگاه نمونهبرداري را در دو فصل تابستان و پاییز مورد
بررسی قرار دادند Ghasemieh and Jeyhuni Naini (2016) .به
بررسی آلودگی آب و تأثیر آن بر محیط زیست پرداختند .آنها ضمن
بیان کیفیت آب و شاخص کیفیت آب ،منابع آلودگی آب را مورد مطالعه
قرار دادند Khadempour and Shahidi (2017) .با استفاده از
شاخص کیفی آب کانادا ( )CWQIبـه بررسی کیفیت آب در دو
ایستگاه خونیک علیا و فرخی واقع در حــوضه رودخانه قاین استان
خـراسان جنوبی طی سالهاي آبی  1916تا  1935پرداختند.
) Moravej et al. (2017ارزیابی کیفیت رودخانۀ کارون بر اساس
شاخص کیفیت آب را مورد بررسی قرار دادندAsadi et al. (2018) .

با توجه به تحقیقات انجام شده و اهمیت آگاهی از کیفیت آب به منظور
جلوگیري از آلوده شدن آن و نیز رفع آلودگیهاي موجود ،در پژوهش
حاضر به منظور بررسی تغییرات کیفی آب در طول مسیر رودخانه
حبلهرود در استان سمنان (کاربرد کشاورزي) ،تعداد  9ایستگاه از طول
رودخانه حبلهرود در استان سمنان طی مدت  4فصل مختلف انتخاب
شدند .ایستگاههاي نمونهبرداري به ترتیب باالدست روستاي بنکوه
( ،)Aپاییندست روستاي بنکوه ( )Bو دهسراب ( )Cنام دارند که از
فصل زمستان  31تا پاییز  33مورد پایش و آنالیز قرار گرفتند .مطالعات
کیفی و کمی انجام شده در این تحقیق ،بر اساس شاخص IRWQISC
انجام شد .بر اساس شاخص مذکور ،نقشههاي کیفیت آب رودخانه
حبلهرود در محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  GISتهیه شد.
نمونهبرداريها حداقل دو مرتبه در هر فصل انجام شده و مقادیر
پارامترها ،میانگین اعداد هر فصل میباشند .در نهایت به منظور بررسی
اثر متقابل پارامترهاي مذکور و همچنین بررسی میزان تأثیر هر پارامتر
بر روي شاخص کیفی آب رودخانه ،از روش طراحی آزمایش 1استفاده
شد .طراحی آزمایش با استفاده از نرمافزار  Design Expertدر سه
ایستگاه مورد مطالعه و در فصل تابستان انجام شد .ابتدا از روش
پالکت -برمن 1به منظور غربالگري پارامترهایی که بیشترین اثر را بر
روي شاخص کیفیت آب رودخانه دارند استفاده شد و در نهایت روش
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سطح پاسخ ( )RSM3و روش  BBD14براي بررسی اثر پارامترهاي
مهم بر شاخص کیفی آب مورد استفاده قرار گرفت.

پایان سفر خود به دلیل عبور از مناطق مختلف با خاکهاي متنوع ،آب
رودخانه شور میشود .در طول مسیر مذکور (در استان سمنان)9 ،
ایستگاه نمونهبرداري شامل باالدست روستاي بنکوه ( ،)Aپاییندست
روستاي بنکوه ) (Bو دهسراب ) (Cتعیین شده و به صورت دورهاي
نمونههاي آب رودخانه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتهاند .شکل 1
موقعیت رودخانه حبلهرود و موقعیت نقاط نمونهبرداري رودخانه را نشان
میدهد .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،از لحاظ طول و
عرض جغرافیایی به ترتیب نقاط  B ،Aو  Cدهسراب واقع شدهاند.
فاصله طولی بین ایستگاههاي  Aو  Bحدود  3کیلومتر و بین
ایستگاههاي  Bو  Cحدود  3کیلومتر است.

 -8مواد و روشها
 -7-8روش بررسی (منطقه مورد مطالعه)

یکی از رودخانههاي مهم استان سمنان رودخانه حبلهرود است.
بیشترین طول این رودخانه در استان تهران واقع شده است و حدود
 15کیلومتر آن در استان سمنان قرار دارد .حبلهرود پرآبترین رودخانه
جنوب البرز در استان سمنان و از رودخانههاي دائمی استان به طول
 344کیلومتر میباشد که از دامنه کوههاي سایو و شاه محمد قلعه و
هما در  94کیلومتري شمال شرقی شهرستان فیروزکوه در استان تهران
سرچشمه میگیرد و به نام رودخانه گورسفید به سوي دامنه شمالی
کوه ماراب جاري میشود .بنابراین حوضه آبریز اصلی آن در خارج از
استان سمنان واقع شده است .این رود منبع اصلی آب کشاورزي
شهرستان گرمسار بــوده و تأثیر مهمی در اقتصاد و آبادانی منطقه
دارد .حبلهرود پس از آبیاري گرمسار ،به دشت کویر منتهی میشود
) .Habibi and Ghodarzi (2019حبلهرود آب شیرینی دارد اما در

 -8-8معرفی دوره نمونهبرداری و ايستگاهها

در این تحقیق در  9ایستگاه مطالعاتی واقع بر رودخانه حبلهرود در
چهار نوبت نمونهبرداري شامل زمستان  ،1931بهار  ،1933تابستان
 1933و پاییز  ،1933پارامترهاي مورد نیاز اندازهگیري و گزارش
شدهاند .جدول  1نام و مختصات جغرافیایی هر یک از  9ایستگاه
سنجش را نشان میدهد.

Fig. 1- Locations of the Hablehroud river and the sampling stations

شکل  -7موقعیت رودخانه حبلهرود و موقعیت نقاط نمونهبرداری رودخانه
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Table 1- Geographical coordinates of the sampling stations located on the Hablehroud river

جدول  -7مشخصات جغرافیايی ايستگاههای نمونهبرداری واقع بر رودخانه حبلهرود
Geographical coordinates

Station Name

X=630995
Y=3908891

)A (upstream of Bonkooh village

X=628811
Y=3907365

)B (downstream of Bonkooh village

X=629479
Y=3905479

)C (Deh Sarab

سپس این مقادیر براساس واحدهاي مختص به هرکدام و با استفاده از
منحنی ویژه هر پارامتر به مقادیر صفر تا صد تبدیل میشوند و
زیرشاخص هر پارامتر به دست میآید .در نهایت این شاخص با معادله
 1قابل محاسبه است:

 -8-3پارامترها و روشهای اندازهگیری

در مقاله حاضر تعداد  11پارامتر در فصل تابستان و  14پارامتر در هر
یک از سه فصل دیگر اندازهگیري شدند .پارامترهاي  pHو  ،EC11به
ترتیب با دستگاههاي  pHمتر رومیزي مدل  inolab pH 7110و
هدایتسنج رومیزي مدل  inolab Cond 7110کمپانی  WTWآلمان
اندازهگیري شدند COD13 .با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR 5000
برند  HATCHآمریکا سنجش شد .فسفات ،نیترات و آمونیوم با
استفاده از دستگاه فتومتر مدل  7100کمپانی  Wagtechمورد پایش
قرار گرفتند .سختی کل 19با روش تیترسنجی توسط EDTA14
محاسبه شد .سختی کل شاخصی از وجود یونهاي کلسیم و منیزیم
در آب است .انکوباتور مدل  OxiTop IS6شرکت  WTWبراي
سنجش پارامتر  BOD515مورد استفاده قرار گرفت .کدورت 16با دستگاه
کدورتسنج شرکت  Wagtechاندازهگیري شد .اکسیژن محلول در
آب یا  DO11شاخصی است که براي تعیین کیفیت آب استفاده میشود.
این پارامتر با دستگاه  DOمتر کمپانی  Wagtechمورد سنجش قرار
گرفت .همه  14پارامتر ذکر شده در آزمایشگاه مرکز تحقیقات زیست
محیطی اداره کل محیط زیست استان سمنان اندازهگیري شدند .پارامتر
کلیفرم گوارشی یا  FC11در فصل تابستان و در هر سه ایستگاه
نمونهبرداري توسط یکی از آزمایشگاههاي معتمد محیط زیست
اندازهگیري شد.

()1

1
γ

n

) IRWQISC = (∏ Ii Wi
i=1

که در آن  Wi ،γ = ∑ni=1 Wiوزن پارامتر iام n ،تعداد پارامترها که
ممکن است از  11پارامتر کمتر باشد و  Iiمقدار شاخص براي پارامتر
iام است.
در نهایت براي توصیف کیفیت آب با توجه به مقدار شاخص از جدول
 9استفاده میشود ( .)Hashemi et al., 2011در صورتی که تعداد
پارامترهاي اندازهگیري شده کمتر از  11پارامتر مندرج در جدول 3
باشد ،رابطه باال قابل استفاده است و نیاز به هیچگونه تصحیحی
نمیباشد (.)Hashemi et al., 2011
 -6طراحی آزمايش
طراحی آزمایش ،مجموعه اقدامات مدلسازي و بهینهسازي متغیرها از
طریق روشهاي آماري است که با هدف کاهش تعداد آزمایشها و
کاهش هزینه میباشد .روشهاي بهینهسازي قدیمی اغلب از شیوه
یک پارامتر در یک زمان استفاده میکردند .در این روش تنها یک
پارامتر در یک زمان متغیر و بقیه پارامترها ثابت هستند که زمانبر و
پر هزینه است .بهعالوه اثرات دوتایی بین متغیرها درنظر گرفته
نمیشود و نتایج ممکن است دچار انحراف شوند .روش سطح پاسخ
( )RSMمیتواند بـه ایـن محدودیتها غلبه کند و اثرات دوتایی
ممکن بین پارامترها را به حساب بیاورد ( ;Antony, 2003
 .)Hinkelmann and Kempthorne, 2004مدل مورد استفاده در
 RSMعموماً رابطه درجه دوم میباشد.

 -3شاخص پارامترهای متداول كیفیت منابع آب سطحی
ايران ()IRWQIsc
شاخص پارامترهاي متداول کیفیت منابع آب سطحی ایران
( )IRWQIscتوسط سازمان حفاظت محیط زیست جمهوري اسالمی
ایران مورد پذیرش قرار گرفته است ( .)Hashemi et al., 2011در
این شاخص  11پارامتر مورد اندازهگیري قرار میگیرند که این پارامترها
به همراه واحد اندازهگیري و وزن هر یک در جدول  3ارائه شده است.
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Table 2- The parameters and their weight in the IRWQIsc index
جدول  -8پارامترهای مورد استفاده و وزن آنها در شاخص IRWQIsc

Weight
0.14
0.117
0.108
0.097
0.096
0.093
0.09
0.087
0.062
0.059
0.051

Parameter
FC
BOD5
NO3−
DO
EC
COD
NH4+
PO43Turbidity
Total Hardness
pH

Unit
MPN/100 ml
mg/L
mg/L
% Saturation
μs/cm
mg/L
mg/L
mg/L
NTU
mg CaCO3/L
-

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Table 3- Water quality classification based on Iran Water Quality Index for Surface Water Resources)Conventional Parameters (IRWQISC

جدول  -3طبقهبندی كیفی آب بر اساس شاخص پارامترهای متداول كیفیت منابع آب سطحی ايران
IRWQIsc

Water Quality

<15

Very bad

15-29.9

bad

30-44.9

Relatively bad

45-55

moderate

55.1-70

Relatively good

70.1-85

good

>85

Very good

در روش  RSMبراي هر متغیر وابسته مدلی تعریف میشود که آثار
اصلی و متقابل فاکتورها را بر روي هر متغیر جداگانه بیان مینماید.
مدل چند متغیره به صورت زیر میباشد:
()3
Y  0  i Xi  ii Xi2  ijXi X j

The color that indicates the
water quality

( Mottahedin et al., 2016; Mottahedin et al.,

انتخاب شد
 .)2017به دلیل تعداد زیاد پارامترهاي مورد بررسی ( 11پارامتر) ،ابتدا
با روش پالکت -برمن مقدار اثر هر پارامتر بر روي شاخص کیفی
غربالگري شد .روش پالکت -برمن یکی از کاربرديترین روشها
براي غربالگري متغیرهاي تأثیرگذار در یک سیستم است .با این روش
می توان تعداد پارامترها را بر اساس میزان تأثیر آنها کاهش داد
( .)Heidari, 2014زمانی که اثرات اصلی مورد نظر باشند ،پالکت-
برمن روش غربالگري بسیار کارآمدي است .اما این روش
برهمکنشهاي بین فاکتورها را درنظر نمیگیرد .این روش به صورت
ویژه زمانی مفید است که تعداد زیادي فاکتور (متغیر) بالقوه وجود دارد
و تصمیمگیري و انتخاب آنها براي طراحی آزمایش مشکل است .در
این روش با کمترین تعداد آزمایش اطالعات اولیه و مفیدي از سیستم
به دست می آید که براي مراحل بعدي طراحی بسیار کارایی دارند.
اساس این روش مشابه روش سطح پاسخ میباشد با این تفاوت که هر
متغیر تنها در دو سطح کد شده ( +1و  )-1مورد بررسی قرار میگیرد.

در در معادله  Y ،3پاسخ پیشبینی شده β0 ،ضریب ثابت β2 ،β1 ،و β3

اثرات خطی β22 ،β11 ،و  β33اثرات مربعات و  β13 ،β12و  β23اثرات
متقابل میباشند .ارائه گرافیکی رابطه مدل و تعیین شرایط عملیاتی
بهینه به وسیله نمودار رویه پاسخ و کانتور انجام میشود ( Lingyun
 .)et al., 2007; Zaixiang et al., 2009در حالت کد شده مقادیر
حداکثر و حداقل و نقطه وسط هر متغیر به ترتیب به کدهاي -1 ،+1
و  0تبدیل میشوند .در این تحقیق ،به منظور بررسی اثر همزمان
پارامترهاي اندازهگیري شده در فصل تابستان و در  9ایستگاه سنجش
بر روي شاخص کیفی ( )IRWQISCآب رودخانه حبلهرود ،از روش
طراحی آزمایش با نرمافزار  Design Expertاستفاده شد .روش سطح
پاسخ به وسیله طرح باکس-بنکن ( )BBDبراي طراحی آزماش
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شکلهاي  -3د -3 ،ه و  -3و به ترتیب تغییرات نیترات ،فسفات و
آمونیوم را نشان میدهند .سطح نیترات بین  4/311 mg/Lو mg/L
 ،1/41سطح فسفات بین صفر و  4/64 mg/Lو سطح آمونیوم بین
صفر و  3/91 mg/Lمتغیر بــود .طبق استاندارد اروپایی ،حد مجاز
آمونیوم براي اکوسیستمهاي آبی مناسب براي ماهیان1 mg/L ،
میباشد ( )Iran Water Quality Standard, 2016که در سه مورد
آمونیوم باالتر از استاندارد فوق گزارش شد.

با استفاده از این روش میتوان با اطمینان تعداد متغیرهاي تأثیرگذار را
انتخاب نموده و مورد بررسی تکمیلی توسط روش سطح پاسخ قرار داد
( .)Khajenoori et al., 2015متغیرها و سطوح کد شده  +1و -1
براي روش پالکت برمن در جدول  4مشخص شده است.
Table 4- Parameters and their levels in the PlackettBurman design

جدول  -6متغیرها و سطوح آنها در برای طرح پالكت -برمن
Level
+1
240
7
2.368
7.92
3830
31
0
0.64
54.9
530.46
8.2

-1
210
6
2.206
7.62
1597
27
0
0.24
19.52
350.30
8.01

Parameter

شکل  -3ز تغییرات  DOرا نشان میدهد DO .در نمونهبرداريهاي
انجام شده از  1/33 mg/Lتا  1/39 mg/Lمتغیر بود .مقدار پارامتر
 DOطبق استاندارد اروپایی در صد درصد مواقع حداقل  5میلیگرم در
لیتر به منظور سالمت اکوسیستمهاي آبی و ماهیها در رودخانهها
تعیین شده است ( )Iran Water Quality Standard, 2016که با
این استاندارد DO ،در حد مجاز بود .میزان کاهش اکسیژن را میتوان
به علت تخلیه زهاب ناشی از شسته شدن زمینهاي کشاورزي اطراف
رودخانه دانست .شکل  -3ح بیانگر تغییرات پارامتر سختی کل در طول
مسیر رودخانه و در چهار فصل مختلف است .حداقل و حداکثر این
پارامتر به ترتیب  994/33 mg/Lو  614/59 mg/Lبه دست آمد.

FC
BOD5
Nitrate
DO
EC
COD
Ammonium
Phosphate
Turbidity
Total Hardness
pH

 -0نتايج و بحث
 -7-0تغییرات پارامترها در طول مسیر رودخانه طی چهار فصل

دامنه تغییر پارامتر کدورت در شکل  -3ط نشان داده شده است.
کدورت بین  13/53و  451متغیر است .تغییرات  pHدر شکل  -3ي
نشان داده شـده است .ایــن پارامتر از  1/19تا  1/949متغیر است.
محدوده استاندارد  pHبـراي آب بـا کاربري کشاورزي 6/5-1/4 ،و
براي اکوسیستمهاي آبـی مناسب براي ماهیان  6-3میبــاشـد کــه
در همه نمونـهبرداريها ،پارامتر  pHدر حـد مجاز استاندارد بــود
(.)Iran Water Quality Standard, 2016

نمونهبرداری بر اساس نتايج آنالیز آزمايشگاهی

شکل  -3الف تغییرات  ECرا در طول مسیر رودخانه حبلهرود طی
چهار فصل نمونهبرداري نشان میدهد .دامنه تغییرات  ECاز μs/cm
 1434تا  9194 μs/cmمتغیر بود .با توجه به شکل  -3الف ،تغییرات
این پارامتر در طی چهار فصل در ایستگاه  Aنسبت به دو ایستگاه
سنجش دیگر کمتر است .همچنین این شکل نشان میدهد که مقدار
 ECدر ایستگاه  Bبیشتر از دو ایستگاه دیگر است .مقدار استاندارد
پارامتر  ECبراي آب با کاربري کشاورزي 9444 μs/cm ،است ( Iran
 .)Water Quality Standard, 2016شکلهاي  -3ب و  -3ج
تغییرات  CODو  BOD5را نشان میدهند .مقدار  CODاز 31 mg/L
تا  144 mg/Lو مقدار  BOD5از  5 mg/Lتا  14 mg/Lمتغیر بود.
تغییرات  CODدر ایستگاه  Aنسبت به دو ایستگاه دیگر کمتر است.
مقدار متغیر  BOD5طبق استاندارد اروپایی حداکثر  6میلیگرم در لیتر
به منظور سالمت اکوسیستمهاي آبی و ماهیها در رودخانهها تعیین
شده است ( )Iran Water Quality Standard, 2016که در سه مورد
پارامتر  BOD5باالتر از استاندارد مذکور بود .برخی از دالیل افزایش
 BOD5ورود مواد آلی نظیر گیاهان و جانوران آبزي و نیز ورود فاضالب
و کودهاي شیمیایی به رودخانه میباشد.

مقادیر محاسبه شده شاخص  IRWQISCدر ایستگاههاي نمونهبرداري
و در چهار فصل زمستان  31تا پاییز  ،33همچنین کیفیت آب رودخانه
حبلهرود در بازه زمانی مذکور در جدول  5نشان داده شده است.
نقشههاي کیفیت آب رودخانه با استفاده از نرمافزار  GISدر فصول
مورد مطالعه در شکل  9ارائه شده است.
تغییرات شاخص کیفی آب ( )IRWQISCرودخانه حبلهرود در بازه
زمانی چهار فصل از زمستان سال  1931تا پاییز سال  1933در شکل
 4نشان داده شده است .همانطور که از شکل  4مشاهده میشود ،در
تمام فصول شاخص کیفی آب باالدست روستاي بنکوه نسبت به
پاییندست روستا و نیز دهسراب بیشتر است.
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Fig. 2- Changes in EC, COD, BOD5, nitrate, phosphate, ammonium, DO, total hardness, turbidity, and pH
along the Hablehroud River during the four sampling seasons

 در طول مسیر رودخانه حبلهرود طیpH  كدورت و، سختی كل،DO ، آمونیوم، فسفات، نیترات،BOD ،COD ،EC  تغییرات-8 شکل
چهار فصل نمونهبرداری
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Table 5- IRWQISC index values and water quality of the Hablehroud river in all stations and in all seasons

جدول  -0مقادير شاخص  IRWQISCو كیفیت آب رودخانه حبلهرود در همه ايستگاههای سنجش و همه فصول
Season
Winter 98

Spring 99

Summer 99

Autumn 99

IRWQISC

Station
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

41.3
40.4
40.9
45.6
38.3
41.8
55.6
48.2
51.8
49.7
41.3
47.3

این موضوع نشان دهنده این مطلب است که آب باالدست روستا از
کیفیت بهتري برخوردار است .فرسایش خاک ،شستشو و حل شدن
امالح معدنی زمینهاي باالدست در اثر باران و سیالب ،استخرهاي
پرورش ماهی باالدست ،عدم رعایت حریم رودخانه با ایجاد باغهاي
غیر مجاز و تغییر کاربري اراضی عواملی هستند که بر آلودگی آب
باالدست روستا ،پاییندست روستاي بنکوه و دهسراب اثر میگذارند.
اما زهآب باغها ،اراضی کشاورزي و دامداريهاي روستاي بنکوه،
سموم استفاده شده در اراضی حوضه آبریز رودخانه حبلهرود ،فضوالت
حیوانی و فاضالب انسانی و خانگی روستاي بنکوه ،آلودگی ناشی از
عملیات عمرانی (احداث راه اصلی بین شهري) نیز عالوه بر عوامل
فوق بر آلودگی آب پاییندست روستاي بنکوه و دهسراب اثر میگذارند.
بنابراین آب پاییندست روستاي بنکوه از کیفیت و شاخص کیفی
پایینتري برخوردار است .اما پس از پاییندست روستا تا قبل از منطقه
دهسراب ،کانالهاي هدایت آب با شیب کم جهت مصارف کشاورزي
اراضی مناطق دوردست قرار داده شده است که این شیب کم باعث
تهنشینی و رسوب امالح در کف و دیوارههاي کانال میشود .این
موضوع سبب میشود که آب منطقه دهسراب کیفیت بهتري نسبت به
پاییندست روستا داشته باشد.

Water Quality
Relatively bad
Relatively bad
Relatively bad
moderate
Relatively bad
Relatively bad
Relatively good
moderate
moderate
moderate
Relatively bad
moderate

 -8-0نتايج طراحی آزمايش

با روش پالکت -برمن درصد مشارکت 13یا سهم  14پارامتر در مقدار
شاخص کیفیت آب رودخانه ( )IRWQISCدر فصل تابستان به دست
آمد به عبارت دیگر با این روش ،پارامترها غربالگري شدند .مقدار
آمونیوم در فصل تابستان و در هر سه ایستگاه بسیار ناچیز بود و به
همین دلیل این پارامتر لحاظ نشد .جدول  6درصد مشارکت پارامترها
در شاخص کیفی آب رودخانه حبلهرود در فصل تابستان را نشان
میدهد.
پارامترهایی که بیشترین تأثیر را بر روي شاخص کیفی آب رودخانه
حبلهرود دارند ،بیشترین سهم مشارکت را دارند .با توجه به جدول ،6
پارامترهاي  ،ECفسفات ،نیترات ،کدورت و  pHبه ترتیب بیشترین
سهم مشارکت را در مقدار شاخص کیفی آب دارند .این  5پارامتر در
طراحی آزمایش  RSMبا روش  BBDبه کار گرفته شدند .بدین ترتیب
از پارامترهایی که سهم مشارکت کمتري در شاخص کیفی آب رودخانه
داشتند صرفنظر شد.
آنالیز واریانس ( )ANOVAبراي شاخص کیفی آب رودخانه حبلهرود،
در جدول  1نشان داده شده است .مقادیر  p-value<0.05نشاندهنده
اهمیت پارامتر در مدل است.

در بازه زمانی فوق ،مقدار این شاخص در فصل تابستان باالتر است.
دلیل پایینتر بودن شاخص کیفی آب در فصلهاي بهار ،پاییز و
زمستان را میتوان بارندگی و پرآبی و سیالبی بودن رودخانه و افزایش
کدورت و نیز شستشوي زمینهاي باالدست بیان کرد .البته همانگونه
که ذکر شد این نتیجه مربوط به دوره زمانی انجام این تحقیق میباشد
و نتیجهگیري کلی نیازمند بررسی چند ساله و مطالعات گستردهتر
میباشد.

جدول  1نتایج نرمافزار را براي طراحی آزمایش  BBDنشان میدهد.
اعتبار و اهمیت مدل با استفاده از پارامتر  R-Squaredسنجیده
میشود .مقدار  R-Squaredنزدیک به عدد  1نشاندهنده درستی و
اعتبار مدل به کار رفته میباشد .بر طبق جدول  1مقدار R-Squared
برابر با  4/3313و مقدار  adjusted R-Squaredبرابر با 4/3365
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 145/634میباشد .مقدار  34C.V.نباید بزرگتر از  14%باشد که این
پارامتر در جدول  1برابر با  4/56%میباشد.

میباشد که بسیار به عدد  1نزدیک هستند .مقدار پارامتر
 precisionنسبت سیگنال به نویز را نشان میدهد که مقادیر بزرگتر
از عدد  4مطلوب میباشند .مقدار این پارامتر بر طبق جدول ،1
Adequate

الف -زمستان 72
A– Winter 2020

ب -بهار 77
B– Spring 2020
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ج -تابستان 77
C- Summer 2020

د -پايیز 77
D– Autumn 2020
Fig. 3- Water quality maps of the Hablehroud river in the four seasons

شکل  -3نقشههای كیفیت آب رودخانه حبلهرود در  6فصل مورد مطالعه
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Fig. 4- Changes of IRWQISC index along the Hablehroud river during the four sampling seasons

 در طول مسیر رودخانه حبلهرود طی چهار فصل نمونهبرداریIRWQISC  تغییرات شاخص-6 شکل
Table 6- Percentage of parameters contribution in water quality index by the Plackett-Burman design

 برمن- درصد مشاركت پارامترها در شاخص كیفی آب رودخانه با روش پالكت-4 جدول
Parameter
EC
Phosphate
Nitrate
Turbidity
pH
FC
Total Hardness
BOD5
COD
DO

% Contribution
51.61
23.13
14.44
3.17
2.38
1.55
1.02
0.79
0.69
0.43

EC

Phosphate

Nitrate

Turbidity

pH

FC

Total Hardness BOD5

COD

DO

Fig. 5- Diagram of the percentage of parameters contribution in water quality index by the Plackett-Burman
design

 برمن- نمودار سهم مشاركت پارامترها در شاخص كیفی آب رودخانه با روش پالكت-0 شکل
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Table 7- Analysis of variance (ANOVA) for water quality index of the Hablehroud river

) برای شاخص كیفی آب رودخانه حبلهرودANOVA(  آنالیز واريانس-7 جدول

Model
A- EC
B- Phosphate

Sum of
Squares
688.55
200.22
82.36

20
1
1

Mean
Square
34.43
200.22
82.36

F
Value
568.85
3308.32
1360.78

p-value
Prob > F
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

C- Nitrate

117.72

1

117.72

1945.16

< 0.0001

D- Turbidity

35.7

1

35.7

589.89

< 0.0001

E- pH

2.56

1

2.56

42.3

< 0.0001

AB

0.16

1

0.16

2.64

0.1196

AC

2.00E-01

1

2.00E-01

3.35

0.0823

AD

0.063

1

0.063

1.03

0.3217

AE

1.00E-02

1

1.00E-02

0.17

0.6887

BC

6.30E-02

1

6.30E-02

1.03

0.3217

BD

2.30E-02

1

2.30E-02

0.37

0.5489

BE

2.50E-03

1

2.50E-03

0.041

0.841

CD

1.00E-02

1

1.00E-02

0.17

0.6887

CE

0

1

0

0

1

DE

Source

df

2.50E-03

1

2.50E-03

0.041

0.841

2

27.33

1

27.33

451.61

< 0.0001

2

B

10.74

1

10.74

177.5

< 0.0001

C2

19.03

1

19.03

314.5

< 0.0001

2

7.16

1

7.16

118.35

< 0.0001

2

0.27

1

0.27

4.48

0.0471

1.21

20

0.061

A

D
E

Residual

significant

Table 8- Software results for BBD design
BBD  نتايج نرمافزار برای طراحی آزمايش-2 جدول

Std. Dev.
Mean
C.V.%

0.25
43.69
0.56

R-Squared
Adj R-Squared
Adeq Precision

0.9982
0.9965
105.620

) بهp-value<0.05( معادله نهایی نرمافزار بر اساس پارامترهاي مهم
:صورت زیر میباشد
IRWQISC = + 43.90 – 3.54 × EC – 2.27 ×
)9(
-

 تأﺛیر پارامترهای مستقل بر مقدار شاخص كیفیت آب-7-8-0
)IRWQISC(

6  در شکلIRWQISC  بر مقدارpH  وEC تأثیر همزمان پارامترهاي
 مقدار،EC  این شکل نشان میدهد که با افزایش.نشان داده شده است
 این شکل نشان میدهد که، همچنین. کاهش مییابدIRWQISC
 تأثیر کمی در مقدار، بسیار کم بوده و این تغییراتpH تغییرات
. داردIRWQISC

PO4 – 2.71 × NO3 – 1.49 × Turbidity – 0.4
2
2
× pH – 2.97 × EC – 1.86 × PO4- + 2.48 ×
2
NO3- + 1.52 × Turbidity 2 + 0.30 × pH 2
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Fig. 6- Effects of EC and pH on IRWQISC
شکل  -4تأﺛیر پارامترهای  ECو  pHبر مقدار IRWQISC

Fig. 7- Effects of Turbidity and EC on IRWQISC
شکل  -7تأﺛیر پارامترهای كدورت و  ECبر مقدار IRWQISC

حسب تغییرات فسفات و  ECدر شکل  1نشان داده شده است .با
افزایش  ECو افزایش فسفات ،مقدار شاخص  IRWQISCکاهش
مییابد .کاهش  IRWQISCبر حسب افزایش فسفات با شیب کمتري

شکل  1اثر پارامترهاي کدورت و  ECبر روي شاخص
نشان میدهد .مالحظه میشود که با افزایش کدورت و  ECمقدار
شاخص کیفی آب رودخانه کاهش مییابد .تغییرات  IRWQISCبر
IRWQISC
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نیترات و  ،ECشاخص کاهش مییابد .اثر پارامترهاي  pHو فسفات
بر شاخص کیفی آب رودخانه در شکل  11قابل مشاهده است .با توجه
به این شکل میتوان دریافت که اثر  pHنسبت به فسفات بسیار ناچیز
است.

نسبت به افزایش  ECرخ میدهد .اثر همزمان پارامترهاي نیترات و
فسفات بر شاخص کیفی آب در شکل  3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش نیترات و فسفات ،مقدار
 IRWQISCکاهش مییابد .شکل  14نیز نشان میدهد که با افزایش

Fig. 8- Effects of phosphate and EC on IRWQISC

شکل  -2تأﺛیر پارامترهای فسفات و

 ECبر مقدار IRWQISC

Fig. 9- Effects of nitrate and phosphate on IRWQISC
شکل  -7تأﺛیر پارامترهای نیترات و فسفات بر مقدار IRWQISC
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Fig. 10- Effects of nitrate and EC on IRWQISC
IRWQISC  بر مقدارEC  تأﺛیر پارامترهای نیترات و-75 شکل

Fig. 11- Effects of pH and phosphate on IRWQISC
IRWQISC  و فسفات بر مقدارpH  تأﺛیر پارامترهای-77 شکل
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 4/3313نشان دهنده صحت و اعتبار مدل به کار رفته است .معادله
نهایی مقدار  IRWQISCبر حسب پارامترهاي مهم نیز با استفاده از
نرمافزار ارائه شد .نتایج این پژوهش مربوط به بازه زمانی انجام این
تحقیق بوده و نتیجهگیري کلی نیازمند بررسی چند ساله و مطالعات
گستردهتر است.

 -4نتیجهگیری
تغییرات شاخص کیفی آب ( )IRWQISCرودخانه حبلهرود در حوزه
استان سمنان در بازه زمانی زمستان سال  1931تا پاییز سال 1933
(چهار فصل) و در سه ایستگاه نمونهبرداري مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفت .در تمام فصول ،شاخص کیفی آب باالدست روستاي بنکوه
( )Aنسبت به پاییندست روستا ( )Bو نیز دهسراب ( )Cبیشتر بود.
بیشترین و کمترین مقدار  IRWQISCبه ترتیب برابر  55/6مربوط به
ایستگاه  Aدر فصل تابستان و  44/4مربوط به ایستگاه  Bدر فصل
زمستان به دست آمد.

 -7تقدير و تشکر
این پژوهش در مرکز تحقیقات زیست محیطی اداره کل محیط زیست
استان سمنان انجام شده است .بدینوسیله از زحمات و حمایتهاي
جناب آقاي مهندس دارپرنیان معاون محترم محیط زیست انسانی،
جناب آقاي مهندس فرهنگ رئیس محترم آزمایشگاه و نیز جناب آقاي
مهندس شکري رئیس محترم اداره نظارت و پایش این اداره کل براي
ارتقاي کیفی این مقاله تشکر و قدردانی میشود .از همکاري سرکار
خانم مهندس خورسندي نیز بابت تهیه و تنظیم نقشههاي رودخانه
حبلهرود با استفاده از نرمافزار  GISتشکر و سپاس به عمل میآید.

نقشههاي کیفیت آب رودخانه حبلهرود در محدوده مورد مطالعه با
استفاده از نرمافزار  ،GISتأیید کننده این موضوع است .فرسایش خاک،
شستشو و حل شدن امالح معدنی زمینهاي باالدست در اثر باران و
سیالب ،استخرهاي پرورش ماهی باالدست ،عدم رعایت حریم
رودخانه با ایجاد باغهاي غیر مجاز و تغییر کاربري اراضی عواملی
هستند که بر آلودگی آب رودخانه حبلهرود اثر میگذارند .در دو ایستگاه
 Bو  Cعالوه بر عوامل مذکور ،زه آب باغها ،اراضی کشاورزي و
دامداريهاي روستاي بنکوه ،سموم استفاده شده در اراضی حوضه
آبریز رودخانه حبلهرود ،فضوالت حیوانی و فاضالب انسانی و خانگی
روستاي بنکوه ،آلودگی ناشی از عملیات عمرانی (احداث راه اصلی بین
شهري) نیز بر کیفیت آب رودخانه اثر میگذارند .ایستگاه  Cشاخص
کیفیت آب بهتري را نسبت به ایستگاه  Bنشان داد که این مسأله را
میتوان به وجود کانالهاي هدایت آب با شیب کم قبل از ایستگاه C
مرتبط دانست .بر اساس مقادیر  IRWQISCمیتوان نتیجه گرفت که
شاخص کیفیت آب در فصل تابستان در هر سه ایستگاه در بین چهار
فصل مورد بررسی بهترین وضعیت را داشته است .دلیل کیفیت پایینتر
آب رودخانه در فصول بهار ،پاییز و زمستان را میتوان بارندگی و پرآبی
و سیالبی بودن رودخانه و افزایش کدورت و نیز شستشوي زمینهاي
باالدست که عمدتاً نمکی هستند بیان کرد.

همچنین ،از رهنمودهاي جناب آقاي مهندس زینعلیان در تدوین مقاله
تقدیر و قدردانی میشود.
پینوشتها
1-Surface Water
)2-Water Quality Index (WQI
3-National Sanitation Foundation Water Quality Index
4-Oregon Water Quality Index
5-Canada Water Quality Index
6-Iran Surface Water Resources Quality Index for
Conventional Pollutants
7-Design of Experiment
8-Plackett-Burman
)9-Response Surface Methodology (RSM
10-Box-Behnken Design
11-Electrical Conductivity
12-Chemical Oxygen Demand
13-Total Hardness
14-Ethylene Diamine Tetra-Acetic Acid
15-Biological Oxygen Demand
16-Turbidity
17-Dissolved Oxygen
18-Fecal Coliform
19-% Contribution
20-Coefficient of Variation

با استفاده از نرمافزار  ،Design Expertطراحی آزمایش با روش
پالکت-برمن براي غربالگري پارامترهاي اثر گذار بر مقدار
 IRWQISCبراي دادههاي فصل تابستان انجام شد .بر این اساس،
پارامترهاي  ،ECفسفات ،نیترات ،کدورت و  pHبه ترتیب با ،51/61%
 9/11 ،14/44 ،39/19%و  ،3/91بیشترین سهم مشارکت را در مقدار
شاخص پارامترهاي متداول کیفیت منابع آب سطحی ایران داشتند.
سپس طراحی  RSMبا روش  BBDبراي تحلیل و گزارش اثر متقابل
پارامترها بر مقدار  IRWQISCبه کار برده شد .مقدار  R2برابر با
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