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دهیچک  

 یبر رو یبردارنمونه ستگاهیا پنجعداد ت المیدر استان ا کانیاز رودخانه س یبخش یفیک تیوضع یمنظور بررسبه قیتحق نیا در

رودخانه  نیآب ا یفیک یبندطبقه ای یبندانجام شد. پهنه 1394زمستان و  زییدر دو فصل پا یبرداررودخانه انتخاب و نمونه نیا

 باالدست و سرچشمه ،NSFWQIدر شاخص که  داد نتایج نشانانجام شد.  BCWQIو  NSFWQI یهابر اساس شاخص

همچنین . دادندنشان را بد تیوضع زمستان و زییپا فصل دو در نیز هاستگاهیا ریسا .داشتند قرار متوسط کیفی تیوضع در رودخانه

در زمستان  هاستگاهیا یتمام و تابستان فصلدر  هاستگاهیا ریخوب و سا کیفی تیوضع، زییدر پا 2و  1 ستگاهیا BCWQIشاخص 

افزار در برنامه نرم رایز .دارد BCWQIنسبت به  NSFWQIروش  شترینشان از اعتبار ب جینتا نیداشتند. ا مناسب قرار تیدر وضع

NSFWQI، لذا و داشته پارامترها ریسا بر یهمپوشان اثر خود، یوزن محدوده به توجه با توانندیشده م یریگاندازه یهاشاخص 

 یبررس رودخانه در دو فصل مورد نیا آبکه ن نشان داد نتایج همچنی است. برخوردار یاز اعتبار باالتر آمده بدست کل شاخص

و کنترل منابع  شیپا در خصوص یریگمیشاخص امکان تصم نیا جینتا رونیا از .است مناسب انیآبز و یکشاورز مصارف یبرا

 . آوردیفراهم م ربطیذ نیمسئول یجهت مصارف مختلف برا را کننده آب رودخانه و استفاده مؤثر از آن آلوده

  آب تیفیک ؛BCWQI ؛NSFWQI کان؛یرودخانه س :یدیکل یهاواژه



 بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان     368

 

1396، زمستان 4، شماره 3زیست و مهندسی آب، دوره  مجله محیط  

 همقدم  -1

 یمبنا صنعت و یکشاورز شرب، بخش در آب تیفیک

 آب منابع تیریمد یهایزیربرنامه و محاسبات از یاریبس

 راتییتغ سبب منطقه هر در یانسان و یعیطب عوامل .است

 آب بعمنا تیفیک در یکیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیف

 شرب، از نظر آب تیفیک تیاهم علت به .شودیم

 نهیزم نیا در یاریبس یکارها صنعت، و یکشاورز

 Miroofi and Meghlouli Bayat) است شدهانجام

 مصارف جهت یسطح یهاآب کنترل و شیاپ (.2009

 نیا از تا شودیم محسوب یضرور و الزم یامر آن مختلف

 دسترس در مختلف فمصار جهت باال تیفیباک یآب قیطر

 توسعه و شرفتیپ با همگام. ردیگ قرار کنندگانمصرف

 ترکوتاه یدرزمان و آسان طیشرا با شتریب اطالعات ،یفناور

 ،یسطح یهاآب مورد در .ردیگیم قرار انسان اریاخت در

شده خالصه جهینت و کرده پردازش را مربوطه اطالعات دیبا

. نمود ارائه نیخصصمت به مختلف یکاربردها یبرا را آن

 ساده یهاروش از یکی شد اشاره زین شتریپ که گونههمان

 از استفاده د،ینما بازگو را آب یفیک طیشرا تواندیم که

 یآلودگ یفیک یهاشاخص .باشدیم آب یفیک یهاشاخص

از آن  توانیم آب یفیک تیریمد در که هستند ییهاروش

 یهایریگمیصمت یبرا یقو یتیریابزار مد کیعنوان به

ها شاخص (.Samadi et al. 2009)مربوطه استفاده نمود 

 انیعالوه بر ب هیو کاهش اطالعات خام و اول یسازبا ساده

آب را در طول مکان و  یفیک راتییآب، روند تغ تیفیک

 توانیم یفیک یها. به کمک شاخصدهدیزمان نشان م

 باشندیم دیمورد تهد شتریب یرا که ازنظر آلودگ ینقاط

 Ebrahimpour et) کرد تیریمشخص و منابع آب را مد

al. 2011.) آن از استفاده آب، نیتأم و استحصال از پس 

 ییباال تیاهم از مصرف، نوع با متناسب یتیفیک با

 یکشاورز صنعت، شرب، یهااستفاده یبرا. استربرخوردا

 نیا در .دارد وجود یاژهیو یاستانداردها مصارف، ریسا و

 یپارامترها مجاز محدوده است ممکن انداردهااست

 کهیحال در .باشد متفاوت مصرف نوع با متناسب مختلف،

 دارد ضرورت ،هارودخانه داخل به یآل مواد ورود لیدل به

 قرار یابیارز و موردمطالعه هارودخانه آب یفیک تیوضع

در خصوص بررسی  .(Moftah  Haghimi 2010) ردیگ

کنون های کیفی منابع آب تاشاخصبه وسیله کیفیت آب 

 ;Gupta et al. 2017) تانجام شده اسسیاری مطالعات ب

Misaghi et al. 2017 ). Melendez  و همکاران در سال

در کشور کلمبیا را با ، کیفیت آب رودخانه آیورا 2013

به این طبقه بندی نمودند.  NSFWQIشاخص  استفاده از

اه طی سه زمان مختلف ایستگ 3نمونه برداری از منظور 

انجام شد و پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب 

ها، ایستگاه ش قرار گرفتند. پس از بررسی دادهمورد سنج

ای با شرایط کیفی خوب معرفی عنوان منطقهشماره یک به

که وضعیت در دو ایستگاه دیگر حاکی از  . در حالیشد

پایین دست رودخانه  پسرفت شرایط کیفی آب، به ویژه در

بود. در پایان نیز چارچوبی به منظور تجزیه و تحلیل اثرات 

ناشی از فعالیت های مختلف انسانی بر کیفیت آب رودخانه 

، کیفیت 2014و همکاران در سال  Jeyaraj  .شده یارا

استفاده از  باآب دریاچه سوالر واقع در کشور هندوستان را 

 یقرار دادند. برا یمورد بررس NSFWQIشاخص کیفی 

کیفی مربوط به این شاخص شامل  یمنظور پارامترها نیا

اسیدیته، اکسیژن محلول، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی، 

کدورت، کلیفرم مدفوعی و کل  ،نیترات، فسفات، دما

جامدات مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج به دست 

گروهی آمده، کیفیت آب دریاچه در تمامی نقاط در بازه 

متوسط طبقه بندی گردید و در نهایت پساب واحدهای 

صنعتی موجود در محدوده مورد نظر به عنوان مهمترین 

 منبع آالینده تاثیرگذار بر شرایط کیفی آب شناخته شد.

 یمکان و یزمان راتییتغ روند یباهدف بررس قیتحق نیا

مشخص شدن  جهت BCWQI و NSFWQI یهاشاخص

 کانیس رودخانهآب  تیفیک ینو مکا یزمان راتییتغ

  .شده استانجام

 

 هاو روش مواد -2

 پژوهش یهادادهمطالعه و  منطقه مورد -1-2

 نی)نگ رکوهیکب یشرق یهادامنه از کانیس رودخانه

 .دارد قرار المیا استان در و گرفته سرچشمه (زاگرس

 استان کوهرشته نیترمهم ،یمرکز زاگرس در رکوهیکب

 شهر، دره جنوب در کوهرشته نیا .دشویم محسوب المیا

 33 تا قهیدق 30 و درجه 32 ییایجغراف یهاعرض نیب

 17 و درجه 46 ییایجغراف یهاطول و قهیدق 26 و درجه

 خاطر به و است شدهواقع قهیدق 5 و درجه 48 تا قهیدق
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 استان زیآبر یهاکانون نیترمهم از یکی ادیز نسبتاً یبارندگ

 کان،یس رودخانه جمله از تعددم یهاچشمه .باشدیم

 آبدانان، سراب بدره، سراب الرت، سراب شهر، دره سراب

 سرچشمه کوهرشته نیا از رهیغ و نیماژ سراب رودماهوته،

 .است ایدر سطح از متر 730 کانیس سراب ارتفاع. رندیگیم
 1394 زمستان ماه سه و زیپائ ماه سه در قیتحق نیا

. استهشد انجام ادیز یارندگب با و آب پر فصول عنوانبه

 پنج از زمستان و زییپا فصل دو  در طول یبردارنمونه

را  یمسکون یشده و تا نواحاز سرچشمه شروع که ستگاهیا

در  شتریدقت ب جهت. استهانجام شد ،دهدیپوشش م

 یمکان تیموقع ستگاه،یا نییپس از تع هاستگاهیانتخاب ا

( 1جدول ) نده شد.خوا GPSتوسط دستگاه  ستگاهیهر ا

 نشان یبردارنمونه یهاستگاهیا ییایجغراف تیموقع

 فسفات، ترات،ین یپارامترها یریگاندازه جهت .دهدیم

TDS،BOD ، DO، EC، ،کدورت، دما pH، کل، یسخت 

 یبردارنمونه نقاط به مراجعه بار هر در یمدفوع فرمیکل

 مطابق و شدهمنتقل شگاهیآزما بهها هنمون د،یگردبرداشت

 ارایه شده در رهنمود سازمان جهانی بهداشت یهاروش با

(WHO, 2009 )حفظ منظوربه .گرفتند قرار سنجش مورد 

 در هانمونه شگاه،یآزما به انتقال تا هانمونه از ینگهدار و

 و ینگهدار تیونولی در C ˚4 ریز یدما در و خی مجاورت

 یحاو ظرف هر ی. بر روشدند منتقل شگاهیآزما به سپس

 دما و خیتار ساعت، ستگاه،یا به مربوط اطالعات نمونه

 دیاس کیسولفور ازفسفات  تیتثب ی. برادیگرد ادداشتی

 با زمانهم. شد استفاده تریل در یسیس یک زانیبه م

 و محلول ژنیاکس و دما ،pH زانیم محل در یبردارنمونه

EC شد یریگاندازه محل در پرتابل دستگاه هلیوسبه. 

 هموردمطالع یهاستگاهیا مختصات -1جدول              

 

 آب یفیک شاخص محاسبه روش -2-2

 NSFWQIشاخص  -2-2-1 

 ستگاهیدر هر ا NSFWQI یفیمحاسبه شاخص ک یبرا

کل مواد ،یمدفوع فرمیکل شامل: پارامتر 9 یفیاطالعات ک

محلول، کدورت و  ژنیاکس ،pH، 5BOD ترات،یجامد، ن

آمده وارد  دستبه ریشد، سپس مقاد هیدما ته راتییتغ

 ریمقاد .  در مرحله بعدشد NSFWQIافزار نرم

 انیو در پا داده شد قرار یدهدر جدول وزنشده محاسبه

موردنظر  ستگاهیا یآب برا تیفیمقدار شاخص ک نیز

 یهاستگاهیا یآب برا تیفیشاخص ک ریآمد. مقاد دستبه

 Water) دی( محاسبه گرد1از رابطه ) یبردارنمونه

Research Center, 2005; Halajean et al. 2009). 

(1 )                                


n

i

Ii IW
1

)(FWQI =  

 یآمده از منحن دستشاخص هر پارامتر به ریز Iدر آن  هک

 هر پارامتر است. یفاکتور وزن iWو 

 BCWQI شاخص -2-2-2

 شاخص نیا. است یشیافزا  BCWQI شاخص( 2) رابطه

 نیزم و هاپارک ست،یزطیمح وزارت توسط 1995 سال در

 ,BCWQI) شدیطراح آب تیفیک یبررس یبرا کانادا

 مقدار و شدهدهیسنج نیمع حد کی با روش نیا .(1996

 تواندیم حد نیا .گرددیم نییتع حد آن از باالتر یعدد

 از یبرداربهره تیقابل حفظ یبرا شدههیتوص یرهنمودها

 زانیم که یاستاندارد هر ای موردنظر و یطراح در را آب

 .ردیبرگ در را است مطرح آن در آب مختلف مصارف

 یپارامترها بر اساس تا دهدیم را نیا امکان نیبنابرا

 یفیک یبندطبقه استاندارد، هر در موجود شده یریگاندازه

 BCWQI, 1996; Khorbane( )2 جدول) ردیگ صورت

et al. 2013.) 

(2               )
1/453

3
F

2

22
3

2
1 












F
F

BCWQI 

 تجاوز نیمع حد از که ییپارامترها درصد 1F آن در که

 درمجموع نیمع حد از تجاوز دفعات تعداد 2F ،اندنموده

   و  برداشت دفعات کل از یصورت درصدبه هایریگاندازه

3F  شده یریگاندازه مقدار یتخط درصد صورتبهکه - 

 د،یآیم دستبه شده یریگاندازه مقدار /مجاز حداکثر

  .است نیمع حد از یتخط ممیماکز

 

 ستگاهیا نام ییایجغراف مختصات

Y X 

 1 ستگاهیا 4718212 3306918

 2 ستگاهیا 4719221 3308350

 3 ستگاهیا 4720217 3310032

 4 ستگاهیا 472118 3310940

 5 ستگاهیا 4721455 3311478
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BCWQI (BCWQI, 1996; Khorbane et al., 2013.)شاخص  یفیک فیتوص -2جدول 

 

استاندارد شیخستانی که به عنوان یک ( 3)در جدول 

باشد، آورده های ایران میاستاندارد تنظیم شده برای آب

در این شاخص . (Sheykhestani, 2001شده است )

کیفیت آب بر اساس نوع استفاده از آن به سه گروه 

  آبی و تراز آبیاری تقسیم شده است.آشامیدنی، حفظ حیات 

 

(Sheikhestani, 2001) ترازهای مختلف برای معیار کیفیت آب -3جدول 

 هاداده لیوتحلهیتجز -3-2

استفاده  SPSS16افزار ها از نرمداده لیتحلو  هیتجز جهت

ها با استفاده از ادهبودن د النرم شیآزما شروعاز  شیشد. پ

 نیانگیم سهیقرار گرفت. جهت مقا یبررس مورد K-Sآزمون 

 tو آزمون  طرفهکی انسیوار زیها از آزمون آنالداده نیب

 2010 اکسل افزارنرم با استفاده از  زیشد. نمودارها ن استفاده

 .شدند رسم

 و بحث هاافتهی-3

از  شدهیآورجمع یهانمونه یبر رو هاشیاز انجام آزما بعد

و  یکیزیف یپارامترها نیانگیم ،یمطالعات یهاستگاهیا

سه ماه( و زمستان  نیانگی)م زییدر فصل پا ییایمیش

( نشان 5و  4ول )اجد در به ترتیب (ماه سه نیانگی)م

 شده است. داده

 

 

 

 شاخص مقدار یفیک فیتوص

 3-0 یعال

 17-4 خوب

 43-18 مناسب

 59-44 متوسط

 100-60 فیضع

یاری( آب3تراز ) یآب اتی( حفظ ح2تراز )  یدنی( آشام1تراز )  پارامترنام  واحد سنجش   

9-6  5/8-5/6  5/8-5/6  - pH 

3000<  3000>  400> مربع متریبرسانت منسیکروزیم  یکیالکتر تیهدا   

2000<  2000>  500>  mg/l محلول جامدات کل  

150<  50>.  1>  NTU کدورت 
5>  5<  5<  mg/l محلول ژنیاکس  

5<  5>  3>  mg/l BOD5 

4<  4>  - mg/l COD 

30<  5>  10>  mg/l تراتین  

1/0<  1/0>  2/0>  mg/l فسفات 
600>  20<  400>  mg/l تییایقل  

1000<  100>  1>  MPN per100 فرمیکل  

01/0>  012/0>  01/0>  mg/l میکادم  

5>  1/0>  05/0>  mg/l سرب 
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زییدر پا کانیس دخانهمطالعه در رو مورد یهاستگاهیآب در ا ییایمیو ش یکیزیف یپارامترها نیانگیم -4 جدول

 

 ستگاهیا رپارامت

 ستگاهیا

1 2 3 4 5 

 a 001/0±03/0 b 001/0±06/0 c001/0±08/0 d002/0±15/0 e002/0±4/0 (تریل در گرمیلی)م فسفات

 a12/0±11/3 b14/0±77/2 c12/0±08/4 d13/0±67/5 e12/0±24/9 (تریل در گرمیلیم) تراتین

 MPN per100 a0 b48/10±250 c68/14±470 d20/20±750 e03/28±1300) یمدفوع فرمیکل

 a21/19±242 a02/22±224 b31/35±398 c94/20±544 d75/16±652 (تریل در گرمیلیمکل ) جامدات

 a04/0±75/1 b05/0±28/2 c04/0±74/2 d02/0±5/3 e03/0±85/4 (NTUکدورت )

 a25/1±19 a11/1±1/20 b3/1±2/23 a05/1±7/21 a23/1±7/21 (گرادی)سانت دما

DO(تریل در گرمیلی)م a15/0±5/9 b13/0±7/8 c09/0±3/5 c15/0±5/5 15 d/0±9/5 

BOD5(تریل در گرمیلی)م a05/0±65/1 b07/0±54/5 c06/0±9/5 d12/0±8/6 c16/0±82/5 

EC(متریسانت در منسیکروزی)م a58/11±436 b65/14±387 c28/13±593 d99/15±792 e08/14±871 

pH a15/0±52/7 b11/0±4/8 b10/0±3/8 b15/0±98/7 b17/0±18/8 

تاس 05/0در سطح  دارینشان از اختالف معن رمشابهیغ حروف

در زمستان کانیس موردمطالعه در رودخانه یهاستگاهیآب در ا ییایمیو ش یکیزیف یپارامترها نیانگیم -5 جدول

 ستگاهیا امترپار
 ستگاهیا

1 2 3 4 5 

 رد گرمیلی)م فسفات

 (تریل
a0001/0±006/0 b0001/0±0015/0 

b 
0001/0±0015/0 

c0001/0±025/0 d0001/0±05/0 

 در گرمیلیم) تراتین

 (تریل
a12/0±67/5 b11/0±52/3 c12/0±99/4 d 13/0±55/6 e15/0±99/9 

 یمدفوع فرمیکل

(MPN per100) 
a0 b17/20±210 c65/21±410 d98/18±680 e45/25±1120 

 کل جامدات

 (تریل در گرمیلیم) 
a35/18±270 b92/15±240 c33/18±410 d49/20±570 e99/16±660 

 NTU)) a12/0±5/2 b07/0±61/4 c09/0±4/5 d10/0±55/6 e14/0±4/9کدورت 

 a28/1±17 ab15/1±3/18 ab06/1±4/19 b20/1±20 10b/1±4/20 (گرادی)سانت دما

 DOدر گرمیلی)م 

 (تریل
b28/0±10 b15/0±9/9 a61/0±8 a24/0±5/8 a90/0±7/8 

BOD5 
 (تریل در گرمیلی)م

a17/0±85/1 b28/0±73/5 b26/0±2/6 c19/0±2/7 b12/0±05/6 

ECدر منسیکروزی)م 

 (متریسانت
a77/22±5/439 b16/24±5/492 c34/15±597 d17/20±794 e81/20±874 

pH a26/0±52/7 b18/0±6/8 b11/0±70/8 b20/0±72/8 b26/0±85/8 

.است 05/0در سطح  دارینشان از اختالف معن رمشابهیغ حروف

مقدار  هاستگاهیا یدر تمام زی( در فصل پائ4مطابق جدول )

( 5ه است. با توجه به جدول )مجاز بود حد از شیفسفات ب

و  4 یهاستگاهیدر فصل زمستان فقط اشود که مشخص می

 .بودند استاندارد از خارج ،(رودخانه دستنیپائ )واقع در 5

رودخانه  زیحوزه آبرع این امر به این دلیل است که وقو

حوزه تحت  نیسطح ا شترینبوده و ب عیوس خیلی کانیس

در لذا ، داردقرار  یو جنوب غرب یغرب یزاتوده باران ریتأث

وارد رودخانه  البیاز س یعیحجم وس ،سال یباران یروزها
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 .شوندیکه سبب کاهش سطح فسفات در زمستان م شودیم

 فسفاتشود که میزان ( مشخص می5و  4ه به جداول )با توج

 سهیمقا در را یباالتر ریمقاد زییدر فصل پا هاستگاهیدر تمام ا

وجود  زین یداریمعن اختالفکه  ،داشته است زمستان با

 هاستگاهیا یتمام زیی(. در فصل پا>05/0P) داشته است

( اما در فصل >05/0Pبودند ) داریاختالف معن یدارا

 گریکدیرا با  یداریاختالف معن 3و  2 یهاستگاهیستان ازم

توان ا توجه به این موارد میلذا ب (. P>05/0نشان ندادند )

در  مقدار فسفات نظر از کانیرودخانه س مجموع درگفت 

 طینامطلوب اما در فصل زمستان در شرا طیدر شرا زیفصل پائ

در  تراتین (،5) ( و4توجه به جداول ) با مطلوب قرار داشت.

اختالف  یدارا ستگاهیدر تمام ا زیدو فصل زمستان و پائ

در فصل  کانیرودخانه س لذا(. >05/0P) ه استبود داریمعن

را در  از نیترات یباالتر ریمقاد داریمعن یزمستان با اختالف

با  سهی(. در مقا>05/0P) ه استنشان داد زییبا پا سهیمقا

که در  5و  4 یهاستگاهیا زیدر پائ یآب اتیاستاندارد حفظ ح

رودخانه قرار داشتند خارج از استاندارد بودند که  دستنیپائ

و  یمسکون یهاحضور مجتمع لیبه دل توانیعلت آن را م

 دستنیدر اطراف رودخانه در پائ یکشاورز یهاتیفعال

 1 ستگاهیا ،ذکرشده ستگاهیدر زمستان عالوه بر دو ا دانست.

 زانیمجموع م . درقرار گرفته استرد خارج از استاندا زین

در حد تراز استاندارد  زیدر فصل پائ کانیرودخانه س تراتین

 داشت استاندارد قرار این و در زمستان خارج از یآب اتیح

و فسفاته  تراتهین ییایمیش یآن استفاده از کودها لیکه دل

 Yadollahi et).ه است مجاور بود یکشاورز یهانیدر زم

al. 2010) مشخص  ،یمدفوع فرمیتوجه به شاخص کل با

)جداول  هاستگاهیا نیو زمستان ب زیکه در دو فصل پائ دیگرد

 در (.>05/0P) ه استوجود داشت داری(، اختالف معن5و  4

 فرمیکل زانیم رودخانه یانتها به حرکت با فصل دو هر

با  زیو فصل پائ دادنشان را یداریمعن شیافزا یمدفوع

 فرمیکل ریبا فصل زمستان مقاد سهیدر مقا داریاختالف معن

در آب  فرمی(. وجود کل>05/0P) باالتر بوده است یمدفوع

بر حضور  لیدل تواندیم ییانتها یهاستگاهیخصوص در ابه

متفاوت  یهاباشد، که از راه یانسان ای یپساب و فاضالب دام

 یدام ای یانسان یهامجتمع یهافاضالب یرهاساز لیاز قب

ازنظر  کان،یمجموع رودخانه س درلذا  .گرددیم جادیآب ا در

دو فصل خارج از استاندارد هر در  یمدفوع فرمیپارامتر کل

 ه است.بود یآب اتیتراز ح

صل پا pHپارامتر  ستان در ا زییدر ف سا 1 ستگاهیو زم  ریبا 

و  (>05/0P) ه استتتبود داریمعن اختالف یدارا هاستتتگاهیا

 هاستگاهیا ریسا 1 ستگاهیجز افصل به در هر دواز این نظر 

لذا . اندهبود یآب اتیاز محدوده استتتتاندارد حفظ ح خارج

در دو فصتتل  pH ازنظر پارامتر  کانیدرمجموع رودخانه ستت

 یآب اتیو زمستان خارج از محدوده استاندارد حفظ ح زیپائ

ازنظر پارامتر  5و  3 ستگاهیا زییفصل پا در گرفته است.قرار 

5BOD شتند ) گریکدیبا  یداریتالف معناخ ( و P>05/0دا

 زین 2 ستگاهیا 5و  3 ستگاهیدر فصل زمستان عالوه بر دو ا

مجموع  در .نداشتتتت داریاختالف معن ستتتتگاهیدو ا نیبا ا

س صل اختالف  نیب 5BODازنظر پارامتر  کانیرودخانه  دو ف

شت ) یداریمعن ستبهاعداد  سهی(. مقاP>05/0ندا آمده  د

شاخص حفظ ح صل پا ،یآب اتیبا  شان داد که در ف و  زیین

قرار  یآب اتیدر حد مجاز تراز ح 1 ستتتگاهیزمستتتان فقط ا

سا شت و  ستاندارد بودند. نیخارج از ا هاستگاهیا ریدا لذا  ا

و زمستان ازنظر  زییدر دو فصل پا کانیرودخانه سباید گفت 

ستاندارد حفظ ح 5BODپارامتر  قرار  یآب اتیخارج از حد ا

ته استتتتت پارامتر  لی. دلداشتتت وجود  5BODستتتنجش 

ندیز با افزا خواهژنیاکستتت یهاستتتتم که   زانیم شیبود 

شاخص  نیا ترنییپا زانی. مافتی شیافزا هاستمندیزخرده

 یهابه علت وجود پساب دیشا یدستنییپا یهاستگاهیدر ا

ستمندخرده یحاو  یهاستگاهیآن در ا زانیم شیو افزا هازی

ستنییپا شد. د س با صل پا محلول ژنیاک در تمام  زییدر ف

 داریاختالف معن یدارا 4و  3 یهاستگاهیجز  ابه هاستگاهیا

 یعنیباالدست  ستگاهی(. در فصل زمستان دو اP<05/0بود )

بودند  داریاختالف معن یدارا هاستتتتگاهیا ریبا ستتتا 2و  1

(05/0>Pفصتتل زمستتتان با اختالف معن .)ستتبت به ن داری

 لیرا نشتتان داد. که دل یمحلول باالتر ژنیاکستت زانیم زیپائ

آن بر کاهش  ریهوا و تأث یدما زانیکاهش م توانیرا م آن

محلول در آب  ژنیاکستتت شتتتتریآب و انحالل ب یدما زانیم

 اتیاستاندارد حفظ ح وآمده  دستبهاعداد  سهیمقادانست. 

در  هاتگاهستتیکه در هر دو فصتتل تمام ا دهدینشتتان م ،یآب

مجموع  و دراند هاستاندارد قرار داشت نیا یمحدوده مجاز برا

س صل مورد هر در کانیرودخانه   از نظر پارامتر مطالعه دو ف
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س ستاندار ژنیاک ست.محلول در حد ا شته ا  پارامتر د قرار دا

و زمستتتان، در تمام  زیدر هر دو فصتتل پائ یکیالکتر تیهدا

گاهیا  ی(. ولP<05/0بود ) داریاختالف معن یدارا هاستتتت

دو فصل اختالف  نیب کانیپارامتر در رودخانه س بررسی این

(. ازنظر استتتتاندارد P>05/0) ندادند نشتتتان را یداریمعن

در حد استاندارد قرار داشتند  ستگاهیتمام ا یآب اتیحفظ ح

در محدود مجاز  زیدرمجموع دو فصتتل ن کانیو رودخانه ستت

در هر دو  TDS پارامتر ته است.گرفاستاندارد قرار  نیا یبرا

بودند  داریاختالف معن یدارا هاستگاهیدر تمام ا زیفصل پائ

(05/0>Pو در فصل زمستان فقط ا )فاقد  2و  1 یهاستگاهی

پارامتر در  نیا بررستتتی(. P<05/0بودند ) داریاختالف معن

اختالف  پاییز و زمستتتان، فصتتل دو نیب کانیرودخانه ستت

شان یداریمعن ستاندارد حفظ  (. ازP>05/0نداد ) را ن نظر ا

در حد استاندارد  ستگاهیتمام ا TDSپارامتر  یبرا یآب اتیح

شت س ندقرار دا صل ن در کانیو رودخانه  در  زیمجموع دو ف

نتایج  گرفته استتتت.استتتتاندارد قرار  نیا یمحدود مجاز برا

سی  صل  حاکی از این بود که کدورت پارامتربرر در هر دو ف

ی داریاختالف معن هاستتتتگاهیمستتتتان، در تمام او ز زیپائ

پارامتر در  نیا بررستتتی (.P<05/0) وجود داشتتتته استتتت

داشته است  داریدو فصل اختالف معن نیب کانیرودخانه س

 یریگاندازه از این پارامتر یباالتر ریمقاد زیو در فصتتتل پائ

ستشد شخص می. ه ا با حرکت  شودلذا با توجه به نتایج م

در هر دو فصل کدورت  زانیرودخانه م دستنیئبه سمت پا

ورود  لی. کدورت به دلیافته استتت شیافزا پاییز و زمستتتان

 زیبستتتتر رودخانه در آب و ن یدیمواد مختلف، حالت کلوئ

گان شیافزا آب  یکروستتتکوپیم کیپالنکتون یهاستتتمیار

و  ستتتتگاهی( که برحستتتب نوع اهاتوپالنکتونی)ف باشتتتدیم

س یتوپوگراف تیموقع ساب ،یتر، دبب صول  زیها و نورود پ ف

و  یوقوع بارندگ لیاستتتت و در زمستتتتان به دل رییتغقابل

ست. شتریب زیبا پائ سهیآب کدورت در مقا یدب شیافزا در  ا

دو فصتتتل با  نیشتتتده ب یریگاندازه ی( پارامترها6جدول)

ساس، پارامترها نیاند. بر اشده سهیمقا گریکدی سفات،  یا ف

دو  نیمحلول ب ژنیکدورت، اکستتت ،یفوعمد فرمیکل ترات،ین

 داشتتتتند داریاختالف معن یو زمستتتتان دارا زییفصتتتل پا

(05/0>P). 

نزمستا و زیپائ فصل دو در شده یریگاندازه یپارامترها سهیمقا -6 جدول

 است. 05/0در سطح  دارینشان از اختالف معن رمشابهیغ حروف

 

و  NSFWQI یهاشاخص جینتا خالصه (،7) جدول در

BCWQI بر اساس  .استشده آورده دهشیبررس یهاستگاهیدر ا

در پاییز و زمستان به ترتیب با  NSFWQIاین جدول شاخص 

رین سطح این شاخص باالت 7/24و  5/17با  BCWQIو  55و  54

 را نشان دادند.

 زمستان زیپائ  ستگاهیا پارامتر

 a 06/0±14/0 b009/0±01/0 (تریل در گرمیلی)م فسفات

 a17/0±97/4 b18/0±14/6 (تریل در مگریلیم) تراتین

 a75/28±554 b45/23±484 (MPN per100) یمدفوع فرمیکل

 a99/20±412 a80/15±430 (تریل در گرمیلیمکل ) جامدات

 a38/0±02/3 b55/0±70/5 (NTUکدورت )

 a93/0±14/21 a58/0±02/19 (گرادی)سانت دما

DO(تریل در گرمیلی)م a41/0±98/6 b10/0±02/9 

BOD5(تریل در گرمیلی)م a2/0±14/5 a35/0±40/5 

EC(متریسانت در منسیکروزی)م a25/48±80/615 a68/35±40/639 

pH a37/0±07/8 a44/0±47/8 
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 .کانیدر رودخانه س BCWQIو  NSFWQI یفیک یهاشاخص جینتا -7جدول

 ستگاهیا شاخص زییپا زمستان
 مقدار فیتوص مقدار فیتوص

 NSFWQI 1 52 متوسط 51 متوسط
 BCWQI 3/15 خوب 5/24 مناسب

 NSFWQI 2 54 متوسط 55 متوسط
 BCWQI 5/17 خوب 7/24 مناسب

 NSFWQI 3 47 بد 45 بد
 BCWQI 1/21 مناسب 7/27 مناسب

 NSFWQI 4 40 بد 41 بد
 BCWQI 6/22 مناسب 2/29 مناسب

 NSFWQI 5 39 بد 39 بد
 BCWQI 8/23 سبمنا 1/30 مناسب

 

که حداکثر شاخص  دهدینشان م NSFWQIشاخص  جینتا

و حداقل  55و با مقدار  2 ستگاهیآب در زمستان در ا تیفیک

 نی(. در ب7 جدول) شدثبت  زییدر پا 39با  5 ستگاهیآن در ا

 تیدر وضع 2و  1 یهاستگاهیمطالعه ا مورد یهاستگاهیا

 قرار داشتند. بد  تیدر وضع ستگاهیا ریمتوسط و سا

خوب و  تیدر وضع هاستگاهیا BCWQIنظر شاخص  اما از

 1 ستگاهیمربوط به ا تیوضع نیقرار داشتند، بهتر مناسب

 ( بود.1/30) 5 ستگاهیمربوط به ا تیوضع نی( و بدتر3/15)

در  BCWQIشاخص  یفصل راتیی( تغ1) شکل در

 ت. شده اس در طول دوره نشان داده یمطالعات یهاستگاهیا

 

 نکایدر رودخانه س یدر طول دوره بررس یمطالعات یهاستگاهیدر ا BCWQIشاخص  یفصل راتییتغ-1 شکل

 

نشان داد، در رودخانه  NSFWQIافزار حاصل از نرم جینتا

که در باالدست قرار داشت در دو  2و  1 ستگاهیدو ا کانیس

شاخص، در حد  نیا تینظر وضع و زمستان از زییفصل پا

 که در صورت استفاده از یمعن نیسط قرار داشتند. به امتو

است  ازین شرفتهیپ هیتصف آب شرب به نیآب جهت تأم نیا

 یبرا و یآب مقاوم یهاو گونه التیپرورش ش یآب برا نیو ا

 تیوضع در ستگاهیا ریسا است، مناسب یاهل واناتیح شرب

 یرزکشاو یاراض یاریآب یبرا که یمعن نیا به داشتند قرار بد

حاصل از  جیما نتاا .(Bollinger et al., 1999) بود مناسب

 1 ستگاهیدو ا زیینشان داد که در فصل پا BCWQIشاخص 

مناسب قرار  تیدر وضع ستگاهیا ریخوب و سا تیدر وضع 2و 

مناسب  تیدر وضع هاستگاهیدر فصل زمستان تمام ا داشتند.

رچشمه آب با حرکت از س تیفیکاهش ک لیداشتند. دل قرار

 هیتخل است، مشاهده که در هر دو شاخص قابل دستنییبه پا

است  یکشاورزو  یانسان یهافاضالب و پساب

(Langhammer et al., 2012 .)فاضالب  هیتخل در حقیقت

ایستگاه آب در  تیفیتنها باعث کاهش کبه آب رودخانه نه

تحت  زین دست راهای پایینخروجی شده است، بلکه ایستگاه

دو شاخص  نیا جیدر نتا ادیتفاوت ز علت .قرار داده است ریثتأ
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به  BCWQI. شاخص گرددیدو شاخص برم نیا تیبه ماه

مجاز در مقدار  یتخط ممیاستفاده از پارامتر ماکز لیدل

قرار  یابیشده را مورد ارز برداشت یهادقت نمونه، یعدد

ن و به دلیل اینکه ای (Khorbane et al., 2013)  دهدینم

شاخص از استانداردهای هر حوضه، منطقه یا کشور استفاده 

 و  کندیم

 جیمنطقه مدنظر بود، نتا یآب اتیشاخص ح زین قیتحق نیدر ا

 ریکه مقاد یکه تا زمان استنیا گرید لیتر بودند و دلمطلوب

آب نشان داده  یفیاز حد استاندارد تجاوز نکرده باشد روند ک

 اکثر پارامترها از  زین قیتحق نیکه در ا شود،ینم

استفاده از  لیبه دل نکهیا گریحد استاندارد تجاوز نکردند و د

چه  شودیشاخص مشخص نم نی( در ا3F) یتخط ممیماکز

 استاندارد واقع ممیماکز یها در حد باالتعداد از برداشت

 آن نشان جهی(، که نتKhorbane et al., 2013اند )شده

شاخص در مقابل  نیدر ا مناسب و خوب تیدهنده وضع

 است. NSFWQIمتوسط و بد شاخص  تیوضع

 یریگجهینت -4
 آب رودخانه یفیک یبندطبقه ای یبندپهنهدر این تحقیق 

انجام  BCWQIو  NSFWQI یهابر اساس شاخصسیکان 

ه شده ینتایج این تحقیق به طور خالصه در این بخش اراشد. 

 است:

 در کهیی هاستگاهیا در NSFWQI شاخص کیفی  -1

واقع بودند، وضعیت کیفی سرچشمه و باالدست رودخانه 

  متوسط را نشان داد.

 ریسا NSFWQIبر طبق شاخص کیفی   -2

های ی واقع در محدوده مطالعاتی )به جز ایستگاههاستگاهیا

در دو فصل  واقع در سرچشمه و مناطق باالدست رودخانه(

 .دادند بد را نشان کیفی تیو زمستان وضع زییپا

های واقع در ستگاهیا BCWQIشاخص طبق   -3

در  زییپا فصل در سرچشمه و مناطق باالدست رودخانه

در  فصل نیدر ا هاستگاهیا ریخوب و ساکیفی  تیوضع

 اند.وضعیت مناسب قرار داشته

 هاستگاهیا یتمام BCWQIبا توجه به شاخص   -4

 . اندهداشت مناسب قرار کیفی تیزمستان در وضعفصل در 

 بندی خاص هر شاخص،ها و طبقهماهیت شاخص جه بهبا تو 

 کانیرودخانه س دهدمی نتایج به دست آمده نشان مجموع

نسبت به  دیقرار دارد و با ی کیفیهشدار آلودگ یتیدر وضع

شده است آب تیفیکه منجر به کاهش ک یفعل طیکنترل شرا

 .شوداقدام 
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Abstract 
In this research, five sampling stations were selected on the Seikan River in order to investigate the 

water quality of the river and sampling was carried out during autumn and winter 2015. Zoning or 

classification of water quality of the river was determined based on BCWQI was NSFWQI indicators. 

Qualitative indicators showed the NSFWQI index was within average condition at the source and 

upstream stations; other stations showed bad situation in fall and winter. In the case of BCWQI index, 

the stations 1 and 2 had good conditions in fall, whereas, the other stations in this season and the whole 

stations were in suitable conditions in winter. These results indicated that NSFWQI has better validity 

rather than BCWQI because in the software program for NSFWQI, measured indicators can overlap 

other parameters based on their weight limits. Hence, the index resulted has higher validity. Therefore, 

the results of this indicator provide decision making for monitoring and controlling the polluting sources 

of the river water and its proper application in different water consumption for the authorities. The 

results showed that the river's water is appropriate for agriculture and aquaculture in both seasons. 
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