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 چکيده 

باشند. هدف عنوان يکي از منابع اساسي تأمين آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح ميها بهرودخانه

ی با بختيارتالقي با آب کوهرنگ( واقع در استان چهارمحال و  -آباد )چشمه شلمزاراز اين مطالعه بررسي کيفيت آب رودخانه بهشت

-پارامتر کيفي آب شامل نيترات، دما، فسفات، کدورت، اکسيژن محلول، اکسيژن 9. در اين مطالعه بوداستفاده از شاخص کيفيت آب 

تا  1394ايستگاه انتخابي به مدت سه ماه از تيرماه  5در طول رودخانه در  pHخواهي بيولوژيکي، هدايت الکتريکي، کل مواد جامد و 

گيری قرار گرفتند. نتايج نشان داد که کيفيت آب طي مدت پژوهش در با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه 1394شهريور 

همچنين کيفيت آب اين رودخانه در هر سه ماه با  است.برداری بين طبقه کيفيت متوسط و خوب در تغيير بودههای نمونهايستگاه

که اين امر ناشي  شد بيشتر دست در اواخر تابستانپايين طرفبه آن سرچشمه طرف از رودخانه گيآلودکيفيت متوسط ارزيابي شد. 

 . استهای پرورش ماهي از ورود کودهای کشاورزی و تخليه فاضالب واحدهای خدماتي رفاهي در باالدست و کارگاه

  .شاخص کيفيت آب ؛رودخانه ؛چهارمحال و بختياری ؛پارامترهای فيزيکوشيميايي :کليدی هایواژه
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 مقدمه -1

 برای و بوده متداول شاخص کيفيت آب بسيار از استفاده

 شاخصي آشاميدن لحاظ سطحي از هایآب کيفي بندیطبقه

 توانمي آن کارگيریبه با و شودمي محسوب جامع و کامل

آورد  دستبه هارودخانه آب مورد کيفيت در مناسبي ديد

(Bordalo et al. 2001 .(Enrique et al. 2007;   اين شاخص

 مشکالت دارایهای موجود ها و مدلنسبت به ساير شاخص

 بودن دسترس در و سادگي دليلبه همچنين و بوده کمتری

 قرار استفاده مورد محققين بيشتر توسط کيفي هایمشخصه

( 2009 et al. Karimian)(. Fabiano et al. 2008) گيردمي

 مورد زهرهرودخانه  بندیپهنه جهت راNSFWQI شاخص 

 اين آب که داد نشان مطالعه اين دادند. نتايج قرار استفاده

 تدريجبه و استمناسب  کيفيت دارای سرچشمه در رودخانه

 آن کيفيت از و شده آلوده گوناگون هایپساب با مسير طول در

 .et al 2009)است. رسيده بد کيفيت حد به تا شده کاسته

Samantray) شاخص  اساس بر آب کيفيت ارزيابي در

NSFWQI های در رودخانهMahanadia  وAthavabanki  در

هندوستان را بررسي نمودند. نتايج مطالعه نشان داد که کيفيت 

های انساني مورد استفاده به دليل فعاليتآب بر اساس شاخص 

با   (Jian-Hua et al. 2011) و صنايع کاهش يافته است.

به تحليل وضعيت کيفيت آب  NSFWQIاستفاده از شاخص 

در شمال غربي چين پرداختند و  Jingyanزيرزميني منطقه 

های مورد بررسي دارای کيفيت مناسبي نشان دادند که نمونه

مطالعات بسياری در زمينه استفاده از  باشند.ميبرای شرب 

بررسي کيفيت آب انجام شده  منظوربه NFSWQIشاخص 

Sadeghi et al. 2014bandpey et al. -Mohseni ;است )

2017; Şener et al. 2015) آب  تيفيک حاضر در مطالعه

 NSFWQI آب تيفيبا استفاده از شاخص کآباد بهشترودخانه 

مختلف  هایستگاهيدر ا آب تيفيو بسته به درجه ک يبررس

 شد.مشخص  ياحتمال ندهيمنبع آال برداری،نمونه

 

 

 

 

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1 
آباد با مساحتي رودخانه مورد مطالعه در حوزه آبخيز بهشت

در استان چهارمحال و بختياری واقع شده  2km 3866برابر 

 31°های جغرافيايي شمالي است. اين حوزه آبخيز بين عرض

و  36و َ 50°های جغرافيايي شرقي و طول 56و َ 32°و  28و َ

 نياز مورد اطالعات به دستيابي منظوربهقرار دارد.  45و َ °51

آباد بهشت رودخانه آب کيفيت و وضعيت بررسي در

 ايستگاه 5در  1394تا شهريور  1394از تيرماه  بردارینمونه

 به توجه با آب بردارینمونه هایايستگاه انتخاب. شد انجام

 منظوربه رودخانه طول پيمايش و شده انجام هایبررسي

 دبي، آب، سرعت نظر از وضعيت رودخانه تغييرات بررسي

 گرفتن در نظر با و هاهآاليند ورود مکان به توجهتوپوگرافي، 

 هایشاخه ها،پل ماهي، پرورش هایکارگاه روستاها، موقعيت

( موقعيت 1در شکل )شد.  انجام رودخانه به ورودی فرعي

آباد نشان بهشتبرداری شده در رودخانه های نمونهايستگاه

 .استشدهداده 

 
 برداری شده در رودخانه های نمونهموقعيت ايستگاه -1شکل 

 آبادبهشت
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 NSFWQI  آب کيفيت شاخص -2-2

در  DOو   pHاز ميان پارامترهای اين شاخص، درجه حرارت،

 مدل HACH با استفاده از دستگاه پرتابل برداریمحل نمونه
HQ40d گيری شدند. ديگر پارامترها از جمله فسفات، اندازه

جهت سنجش به  BODنيترات، کدورت، کل مواد جامد و 

ها برای آوری، نمونهآزمايشگاه منتقل شدند. بعد از جمع

 C° 4جلوگيری از تجزيه ميکروبي در يخچال در دمای 

با استفاده از دستگاه کمپاني  BODنگهداری شدند. سنجش 

HACH  مدلTRAK2کدورت  ، کدورت با استفاده از دستگاه

، نيترات و فسفات HACH کمپاني Q2100سنج پرتابل مدل 

و ميزان  Pharmacia – LKBبا استفاده از اسپکتروفتومتر مدل 

گيری کل مواد جامد با استفاده از روش اختالف وزني اندازه

 ا حمايت سازمان ملي بهداشت آمريکا، ب 1970شدند. در سال 

(Brown et al. 1970) يک شاخص کيفي کاهشي را بر اساس

های تخصص با متخصص افراد از زيادی تعداد از نظرسنجي

 35 تعداد ابتدا در آنها .نمودند هاراي زمينه اين در گوناگون

افراد  نظر بر اساس سپس و کرده معرفي را کيفي پارامتر

انتخاب  کيفي شاخص ايجاد برای را پارامتر 9 حدود متخصص

شاخص کيفيت (. Nasirahmadi et al. 2012نمودند )

( نيز 1جدول ) آيد.دست مي( به1از رابطه )  NSFWQIآب

 دهد. بندی کيفي آب طبق اين شاخص را نشان ميطبقه

(1)                                                                                                                      
NFSWQI = ∑WiQi 

 

(؛ 0-100) شاخص کيفيت آبNFSWQI رابطه نيا در که

Wi ؛ (0-1) نظر مورد عامل وزنQiهای : عدد حاصل از منحني

 ( مي باشد. 0-100شاخص کيفيت )
 هاآب رودخانه مقادير شاخص کيفيت -1جدول 

 WQIمقدار  وضعيت 

 بسيار خوب

 خوب

 متوسط

 بد

 بسيار بد

90-100 

70-90 

50-70 

25-50 

0-25   

 

 نتایج و بحث -3

عددی شممماخص  مقدار و (1شمممماره ) جدول به توجه با

NSFWQI ( 2نمايش داده شده در جدول )شودمي مشاهده 

يت که گاه در پژوهش مدت طي در آب کيف  هایايسمممت

سط آب کيفيت طبقه بين بردارینمونه  تغيير در خوب و متو

ستبوده شاخص ا  در پژوهش مدت طي در NSFWQI. مقدار 

 . است شده آورده (2) جدول

آباد بر اساس شاخص نتايج کيفيت آب رودخانه بهشت -2جدول
NSFWQI 

 شهریور مرداد تير نام ایستگاه

 64 64 65 1ايستگاه 

 62 66 69 2ايستگاه 

 70 75 75 3ايستگاه 

 62 62 66 4ايستگاه 

 64 63 72 5ايستگاه 

 

دست آمده بهترين کيفيت آب مربوط به با توجه به نتايج به

های تير و مرداد و بدترين کيفيت در ماه 3شماره ايستگاه 

دو و چهار در  ستگاهيو امربوط به ايستگاه چهار در مردادماه 

ای از شاخص کيفيت آب ( مقايسه3جدول )باشد. شهريور مي

آباد در سه ماه تير، مرداد و شهريور با در رودخانه بهشت

 .دهدهای مختلف دنيا را نشان ميرودخانه
آباد در سه ماه شاخص کيفيت آب در رودخانه بهشت- 3جدول 

 های مختلفتير، مرداد و شهريور در مقايسه با رودخانه

 رودخانه WQI منبع

 مطالعه حاضر )تيرماه(
 مطالعه حاضر )مردادماه(

 مطالعه حاضر )شهريورماه(

 
Hooshmand et al. (2008)  

Fadaei et al. (2006)  

 
Sharama et al. (1996)  

 

Bordalo et al. (2006)  

69.4 

 

66 

 

64.64 

 

50-65 

  

64-75 

 

 

61-80 

 

47.3-61.7 

 آبادبهشت

 آبادبهشت

 آبادبهشت

 )محدوده کارون

 ارخوين(-گتوندد

 دز

 
Halali River 

 
Douro River 
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 توسط که آب کيفيت عمومي معيارهای (4) جدول در

 عنوانبه شده، تهيه ايران زيستمحيط حفاظت سازمان

  .استشده گرفته نظر در هاگيریاندازه استاندارد

 سازمان کشور، هایرودخانه آب کيفي استانداردهای  -4 جدول

 (Abbaspoor 1992زيست ) محيط حفاظت

مقدار در  پارامتر

رودخانه 

 آبادبهشت

 حداکثر

 مجاز ميزان

 واحد

pH 7.11-8.83 6.5-9   - 

 mg/l  750 633-267  محلول جامدات کل

 mg/l 5 )حداقل( 10.31-5.51 محلول اکسيژن

اکسيژن خواهي 

 يولوژيکي ب

1.26-4.58 5 mg/l 

 mg/l 45 47.63-7.46 نيترات

 
 NTU 5کمتر از  4.58-1 کدورت

 

شود ميزان پارامترهای ( مشاهده مي4طبق نتايج جدول )

 از حاصل نتايج باشد.بررسي شده غالبًا در محدوده مجاز مي

 سرچشمه طرف از رودخانه آلودگي دهدمي نشان مطالعه اين

 از و شده بيشتر دست در اواخر تابستانپايين طرفبه آن

 و نتايج بررسي شود. باميکاسته  رودخانه اين آب کيفيت

 به توجه با که گرفت نتيجه توانمي گرفته صورت هایسنجش

 به آن از ناشي پساب ورود و منطقه مردم کشاورزی فعاليت

 شاليزارها آب سرريز ورود و کارانشالي فعاليت نيز و رودخانه

های پرورش ماهي و همچنين های کارگاهرودخانه و فعاليت به

آلودگي در حال افزايش  تابستان، اواخر در های عمرانيفعاليت

آلودگي،  خطر از آبي منبع اين حفظ منظوراست. بهبوده

 مديريت و کنترل مواد آالينده ضروری است.

 یريگ جهينت -4

با استفاده آباد در اين تحقيق ارزيابي کيفيت آب رودخانه بهشت

نتايج اين تحقيق ( انجام شد. NSFWQIاز شاخص کيفيت آب )

 به طور خالصه در اين بخش ارايه شده است.

ميزان کشور  هایرودخانه آب کيفي استانداردهای مطابق با -1

محلول، اکسيژن ، کل جامدات محلول، اکسيژن pHپارامترهای 

خواهي بيولوژيکي، نيترات و کدروت غالباً در محدوده مجاز 

 باشد.مي

فصل  در ( نشان دادNSFWQIشاخص کيفيت آب ) نتايج -2

 طبقه بين بردارینمونه هایايستگاه تابستان کيفيت آب در

 .است بوده تغيير در خوب و متوسط آب کيفيت

 طرفبه آن سرچشمه طرف از رودخانه بهشت آباد آلودگي -3

 آب کيفيت از و شده بيشتر دست در اواخر تابستانپايين

منابع احتمالي کاهش کيفيت آب  کاسته شده است. رودخانه

رودخانه، کودهای کشاورزی، تخليه فاضالب واحدهای خدماتي 

 باشد.های پرورش ماهي ميرفاهي و کارگاه

      

 سپاسگزاری

 مالي دانشگاه شهرکرد انجام شده است.اين تحقيق با حمايت 
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Abstract 

Rivers are important as one of the main sources of water supply for uses including agriculture, industry, 

and human consumption. This study evaluated the water quality of the Beheshtabad River (Shalamzar 

Spring - Jointing to Koohrang River) located in Chaharmahal and Bakhtiari Province, using the National 

Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). Using standard methods, this study determined 

nine water quality parameters: nitrate (NO3), temperature (T), phosphate (PO4), turbidity, dissolved oxygen 

(DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), total solids (TS) and pH, at five 

selected stations along the river for three months, July to September 2015. Results showed that water quality 

fluctuated between medium and good quality during the investigation. In addition, according to the mean 

values of WQI, water quality was classified as medium quality for the three months. Water pollution 

increased from upstream to downstream in the end of summer because of agricultural fertilizers and 

wastewater discharge from upstream fish farms and recreation service centers. 

Keywords: Physicochemical Parameters; Chaharmahal and Bakhtiari Province; River; Water Quality 

Index. 
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