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 دهيچک
 يفيک يابيارز ،نيبنابرا .باشديم يضرور اريبس ستمياکوس زنده موجودات و يکشاورز و شرب فاهدا يبرا مناسب و زيتم آب کردن فراهم
 يبرا منظم برنامه کي داشتن و يآب يهاپهنه تيريمد در مناسب اريبس يهاروش از يکي عنوانبه يفيک يهاشاخص از استفاده با آب منابع

 از (باريزر) واريزر يتاالب اچهيدر آب تيفيک يبررس يبرا ،قيتحق نيا در .باشديم يضرور آن يآلودگ از يريجلوگ و آب منابع يفيک حفاظت
 پارامتر 8 استفاده از با (OWQI) اورگان شاخص ،يفيک پارامتر 9 يريکارگهب با (NSFWQI) کايآمر بهداشت يمل مؤسسه يهاشاخص

 کل نيانگيم يبراOWQI  و NSFWQI يهاشاخص .است هشد استفاده ياصل پارامتر 22 کاربرد با (CWQI) کانادا يفيک شاخص و
 شده برده کار به ماه هشت طول در اچهيدر کل يبرا CWQI شاخص و هماه هشت مطالعه دور يبرا و گانههفت يهاستگاهيا ،اچهيدر

 شاخص به هجتو با واريزر اچهيدر آب که دهديم نشانOWQI  و NSFWQI يهاشاخص نظر از واريزر اچهيدر يبندپهنه نقشه .است
NSFWQI شاخص نظر از و متوسط يفيک محدوده در OWQI، شاخص نظر از اچهيدر آب تيفيک .رديگيم قرار بد اريبس محدوده در 
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 سرآغاز
 باا  ارتباط در که يمسائل وزيستي محيط نيقوان به توجه با امروزه
 منابع تيفيک به توجه لزوم دارد، وجود آب منابع تيفيک و يآلودگ
 يهاا يآلاودگ  و تيا جمع رشد است. کرده دايپ ياديز تياهم آب
 ،يکشااورز  و يصانعت  ،يشهر يهافاضالب انواع هيتخل از يناش
 باعا   يساطح  يهاا آب انيا جر و زبالاه  دفع يهامحل رابهيش

 شاده  دساتر   در آب مناابع  شادن  محدودتر و يآلودگ گسترش
 در آب تيا فيکي طاورکل  باه  .(Enrique et al., 2007) اسات 
 و ييايميشا  ،يکا يزيف يپارامترهاا  لهيوسا باه  يآب يهاستمياکوس
 ,Sargaonkar & Deshpande) شاود يما  يبررسا  يکيولوژيب

 استفاده باع  موجود، يهاندهيآال و آلوده نقاط شناخت و (2003
 Simeonov) گردديم مختلف مصارف در آب از مناسب و نهيبه

et al., 2003). 

 و ياضا ير يهاا يدگيا چيپ از دور و ساده اريبس يهاروش از يکي
 ابزار کي عنوانبه و ،بازگو را آب يفيک طيشرا توانديم که يآمار
 شاود  اساتفاده  مربوطاه  يهاا يريا گميتصام  يبرا يقو يتيريمد

 Simoes et al., 2008; Liou) باشديم آب يفيک يهاشاخص

et al., 2003.) خاام  اطالعات کاهش و يسازساده با هاشاخص 
 در را آب يفا يک راتييا تغ روند آب، تيفيک انيب بر عالوه هياول و

 يفا يک يهاشاخص کمک به .دهنديم نشان زمان و مکان طول
 ديااتهد ماورد  شاتر يب يآلاودگ  نظار  از کاه  را يمنااطق  تاوان يما 
 شاخص گروه دو .نمود تيريمد را آب منابع و مشخص باشند،يم

 عادد  ،يآلاودگ  شيافازا  باا  کاه  يآلاودگ  يهاشاخص دارد، وجود
 يفيکيي هاشاخص و ،(BCWQI) ابدييم شيافزا هاآن شاخص

 ناام  با و ابدييم کاهش هاآن شاخص عدد ،يآلودگ شيافزا با که
 ،)NSFWQI)1 مثاال شااونديماا شااناخته يفاايک يهاااشاااخص
OWQI)2( و CQWI)3( (.1384 همکاران، و يي)شمسا   

 در NSFWQI يفا يک شااخص  :(NSFWQI) يفيشاخص ک
 و باراون  ،کاا يآمر بهداشات  يمل مؤسسه تيحما با 1970 سال

 از ينظرسانج  اسا  بر را يکاهش يفيک شاخص کي همکارانش
 نيا ا در گونااگون  يهاتخصص با متخصص افراد از ياديز تعداد
 را يآلاودگ  پاارامتر  35 حادود  ابتادا  در هاآن نمودند. ارايه نهيزم

 را پاارامتر  9 متخصاص  افراد نظر اسا  بر سپس و کرده مطرح
 .کردند انتخاب ياصل شاخص محاسبه يبرا

 OWQI يفا يک شااخص  :(OWQI) اورگاا   يفيشاخص ک

 گاروه  کيا  توساط  کاا يآمر اورگاان  االتيا ا در باار  نياولا ي برا

 جهات  1979 ساال  درزيستي محيط يفيک ليمسا کنندهيبررس
 جازو  اخصشا  نيا ا .ديگرد ارايه آب يفيک روند و طيشرا يابيارز

 يبارا  شاتر يب و اسات  شاده  يبندطبقه آب مصارف يهاشاخص
 يسادگ .شوديم استفاده يحيتفر مصارف يبرا آب يفيک يابيارز
 و (پاارامتر  8) ازيا ن ماورد  يفا يک يپارامترها بودن دستر  در و
 از يلا يتحل رواباط  ايا  نماودار  از اساتفاده  باا  هاشاخص ريز نييتع
 است. روش نيا يايمزا

 توساااط CWQIي فااايک شااااخص :(CWQI) شااااخص

ي طراحا  1990 ساال  در کاناادا ي ايا مبلک شيتيبر ستيزطيمح
 ديا مف و مهام ي هاا شااخص  ازي کا ي و (CCME, 2001) شده
 و انيا آبزي زنادگ  از حفاظتي براي سطحي هاآبي ابيارز جهت
ي هاا پارامتر به توجه با شاخص نيا باشد.يم آبي اکنندهمصرف

ي فيک نظر از راي آب پهنه از،ين مورد يکيولوژيب ويي ايميشي کيزيف
 ادهاساتف  وي سارگرم  و حيتفار  ان،يآبز ،يکشاورز دن،يآشامي برا

 شااخص  نيا ا در کاه  اسات  ذکار  به الزم کند.يمي بررس احشام
 باشاد  شتريب پارامترها تعداد هرچه و ندارد وجود پارامتر تيمحدود
 بود. خواهد شتريبي ابيارز دقت

 يهاا شاخص از آب منابع تيفيک يرسبر يبرا ياديز نيمتخصص
 ,Khan et al., 2003; Horton) اناد کارده  اساتفاده  يفا يک

 از اساتفاده  باا  يانزلا  تااالب  آب تيا فيک مثال، عنوانبه .(1965
 ساال  کي مدت به ستگاهيا 10 يهاداده و NSFWQI شاخص
 آب متوساط  تيفيک دهندهنشان که است گرفته قرار يابيارز مورد

 (.1388 ،قوياادل و )رازدار باشااديماا 1386 سااال در تاااالب
 توسااط کرخااه يمخزناا سااد درياچااه آب تياافيک نيهمچناا
 شااخص  و گرفتاه  قارار  يابيارز مورد مختلف يفيک يهاشاخص

NSFWQI کاو ي)ن اسات  هشاد  يمعرف شاخص مناسب عنوانبه 
 يهاا رودخاناه  تيا فيک يابيا ارز يبارا  (.1388 همکاران، و نهاد
 باه  تاوان يما  کاه  است شده ستفادها هاشاخص نيا از هم کشور
 زهاره  رودخاناه  ،(1388 همکااران،  و ييرزاي)م جاجرود رودخانه
 همادان  کيا ب ماراد  يرودخاناه  (،1385 همکاران، و انيمي)کر

 دز و کااارون يهااارودخانااه و (1388 همکاااران، و ي)صاامد
 قيااتحق نيااا در کاارد. اشاااره (1384 همکاااران، و يي)شمسااا

 واريزر درياچه آب تيفيکي زمان وي مکان تراييتغي بررس منظوربه
 ،يکشااورز  و انيا آبز ح،يتفار  شرب، نظر از اچهيدر آبي ابيارز و

 مااورد CWQI و NSFWQI، OWQIي فاايکي هاااشاااخص
  است. گرفته قرار استفاده



 NSFWQI OWQI, CWQI, 139ي فيکي هاشاخصبا استفاده از  واريزر اچهيدرآب  تيفيکي بندپهنهي و ابيارز

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 باا  ران،يا نيريش آب يهااچهيدر معدود جزو واريزر يتاالب اچهيدر
 نيا ا .ديآيم شماربه ،کشور غرب يگردشگر يهاجاذبه نيباتريز

 يرلاومت يک 3 در ا،يا در ساطح  از متار  1390 ارتفااع  باا  درياچه
 31″نيبا  در -کردساتان  اساتان  -وانيمر شهرستان يغربشمال

 03′ 52″ نيب و ييايجغراف عرض 35˚ 37′ 06″ و 35˚ ′30
 )شاکل  است شده واقع ييايجغراف طول 46˚ 10′ 47″ و  46˚
1).  
 

 
  و واريرز اچهيدر تيموقع(: 1) شکل

 يبردارنمونه يهاستگاهيا
 

 و بوده شدهي دگرگوني آهکي هاسنگ بيشتر منطقهي شناسنيزم
 راماون يپ بلوط درختان از دهيپوشي هاکوه رشته همراه به اچهيدر
 زاگاار  يهاااکااوه رشااته نيباا رجان،يساا -جساانند زون در آن

 باترساو ي رو بار  واريا زر اچهيدر رد.يگيم قرار ران،يا غربشمال
 عمق نيانگيم و متر 7 آن عمق نيشتريب و گرفته قراري کواترنر
 يدگبارنا  مقادار  (.1387 ،ياتيب و ي)کرباسچ باشديم متر 3 آن
 طمتوسا  ،mm 800 از شاتر يب واريا زر اچاه يدر منطقه در انهيسال
 و نيرتا مک نيانگيم و گرادسانتي درجه 13 انهيسال حرارت درجه

 و 2 ابار بر بيترت به ماه مرداد و بهمن در انهيسالي دما نيشتريب
 ؛Van Zeist & Wright, 1963) باشديم گرادسانتي درجه 28

 .)1386 آساراب، مشاور نيمهندس

 ممکان  کاه  زناد يما  خي سرد اريبس يهازمستان در فقط اچهيدر
 هکا با اين .بماند يباق روز 50 تا 40 تا حاصلي خي پوشش است
 هيا تخل متوسط يول زد،يرينم اچهيدر نيا به دايمي رودخانه چيه

 91/12 باه  اچهيدر کف در موجود جوش خود يهاچشمه ساالنه
 ؛1370 تواناااب، ابيااپو )شاارکت رسااديماا مترمکعااب ونيااليم

 (.1377 ،يمحمد
ي شناسا نيزما ي هاا مغازه ي رو بار  قابالا  کاه  يمختلف قاتيتحق
 جملاه  )از اسات  گرفته صورت اچهيدر دري حفار از آمده دستهب

 & van Zeist) اهيا گ يگارده  يرو بار  گرفتاه  انجام قاتيتحق

Bottema, 1991; van Zeist & Wright, 1963)،  يميشا 
 هاا ليماکروفسا  ،(Hutchinson & Cogwill, 1963) رسوبات

(Wasylikowa & Walanus, 2004; Wasylikowa, 

 و (Snyder et al, 2001) هاااااتومياااد ،(2005 ,1967
 نشاان  ،(Stevens et al., 2001) رساوبات  داريا پا يهازوتوپيا
 40000 ييهوا و آب راتييتغ واريزر درياچه سوباتر که دهديم

 واريا زر اچهيدر زيخآب حوضه است. کرده ثبت خود در را قبل سال
 باا  و ),Loffler 1961( اسات  شاده  برآورد 2km290 حدود در

 و ساازندها  شيفرساا  و يشارق  و يغرب ارتفاعات شيآرا به توجه
 رودخاناه  قيا طر از وياهه باه  اچاه يدر نيا ا داخل به رسوبات ورود
 حاداکثر  .اسات  آماده  در ييايلوب شکل به اچهيدر ،يتفدره يفصل
 و (لومتريک 7/8 مرتبط يهاشيرو )با لومتريک 8/4 اچهيدر طول
 باشاد يم لومتر(يک 4/4ياهيگ پوشش با) لومتريک 1/2 آن عرض
 يهاا داده از ق،يا تحق نيا در (.1386 آساراب، مشاور ني)مهندس

 و يآب هسته داخل در (3و 2 ،1) ستگاهيا سه عيتوز با ستگاهيا 7
 (4) ستگاهيا کي ،زارين يهاقسمت داخل در (6 و 5) ستگاهيا دو
 (7) ستگاهيا کي و سو قزلچه يانحراف رودخانه يورود قسمت در
 (.1 شکل) است شده استفاده اچه،يدر يخروج در

 

 پژوهش روش
 مقاادار آوردن دسااتهباا يباارا ازياان مااوردي پارامترهااا غلظاات

 در CWQI و NSFWQI، OWQI يفااا يکي هاااا شااااخص 
 بهمان  و )آذر منتخب يهاماه و (1) شکل گانههفتي هاستگاهيا

( 4 و 3ي )هاا جادول  در (1385 وريشاهر  تا نيفرورد و 1384
 در پارامترهاا  ظات غل نيانگيا م ستگاهيا هر يبرا .است شده ارايه
 منتخاب،  مااه  هشات  يبرا نيهمچن و يبردارنمونه ماه 8 طول
 يهاقسمت در شده يريگاندازه پارامترها غلظت انهيماه نيانگيم

 .اسات  شاده  گرفتاه  نظر در اچهيدر يغرقاب هيحاش و عمق سطح،
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 غلظاات از اسااتفاده بااا OWQI و NSFWQI يهاااشاااخص
 مااه  هشات  يبارا ) اچاه يرد نيانگيا م و ساتگاه يا 7 در پارامترها
دسات  به Water Quality index افزارنرم از استفاده با منتخب(

 آوردندسات  ي بهبرا استفاده مورد گانهنه يپارامترها .است هآمد
 محلاااول، هنياکسااا دماااا، از: عبارتناااد NSFWQI شااااخص

 کال،  فسفر ،تراتين ،يدياس تيخاص ،ييايميوشيب يخواههنياکس
 نيا ا در باشاد. يم کدورت ،يمدفوع فرميکل محلول، جامدات کل

 باه  (،1) جادول  پارامتر هر اثر زانيم کردن منظور يبرا ،شاخص
 شاود يما  داده نسابت  يعدد ارزش اي وزن کي هاآن از کي هر

(Ott, 1980.) 
 

 شاخص در رفته کار به يوزن يفاکتورها (:1) جدول
NSFWQI (Ott, 1980) 
 وز  پارامترها

 ايييميش يازمورد ن يهناکس
 محلول يهناکس

 فسفات کل
 يفرمکل يکالف
 دما يراتتغ
 يتراتن

pH 

 مواد جامد کل
 کدورت

11/0 

17/0 

1/0 
16/0 
1/0 
1/0 
11/0 
07/0 
08/0 

 

 هنياکسا  غلظات  باه  مرباوط  بيا ترتبه وزن نيترکم و نيشتريب
 باشاد يما  (07/0) جامدات کل غلظت و (17/0) آب در محلول

 NSFWQI شاخص مقدار اسا  بر آب تيفيک .(1989 دونت،)
 شاده  يبناد  طبقه (2) جدول در ابد،ييم رييتغ صد تا صفر از که

ي رابطه از استفاده با توانيم را NSFWQI شاخص مقدار است.
 آورد.دست ( به1)

(1)                          i

n

i

iIwNSFWQI 



1

 

 و ،امi رپاارامت  شااخص  ريز ؛Ii ،(9) پارمترها تعداد ؛ n آن در که
Wiپارامتر يوزن بيضر ؛ iريا ز آوردندسات  ي بهبرا .باشديم ام 

 مؤسساه  توساط  شاده  هيتهي نمودارها از توانيم هم هاشاخص
 ار آن مقادار  شاده ي طراحا  افازار نارم  هم و کايآمر بهداشت يمل

 کرد. استفاده
 دماا، ) گاناه هشات  يپارامترهاا  از کيا  هار  OWQI شاخص در
 ،يدياسا  تيخاصا  ،ييايميوشا يب يخواههنياکس محلول، هنياکس

 فاقاد  (يمادفوع  فرميکل محلول، جامدات کل کل، فسفر ،تروژنين
 شااخص  يينهاا  مقادار  در يکساني اثري دارا و بوده يوزن بيضر
 و کاام ارزش بااا يپارامترهااا کساااني يبخشاا اثاار باشااند.يماا

 عمده اشکاالت از شاخص يينها عدد بر باال ارزش با يپارامترها
 يعادد  ريمقااد  اساا   بر آب تيفيک فيوصت باشد. شاخص نيا

( 2) جدول در ابد،ييم رييتغ صد تا صفر نيب که OWQI شاخص
 (2) رابطاه  يلهيوسا  باه  اورگاان  شااخص  .است شدهي بندطبقه

 (.Cude, 2001) شوديم محاسبه

(2)                                     
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 امi پاارمتر  شااخص  ريا ز SIi و (8) هاپارمتر تعداد ؛n آن: در که
   .باشديم

 ،(4) جادول  ماهاه  هشتي هاداده از استفاده با CWQI شاخص
 عناصار ي هاا داده از شااخص  دقت بردن باال منظور به نيهمچن
 کماک  باه  (3) جادول  1389 آذري اصال ي هاونيکات و نيسنگ
 شاده ي طراحا  افزارنرم است. شده محاسبه CWQI 1.0 افزارنرم
 ابا  و داده قارار ي بررسا  ماورد  را مختلف پارامتر 22 غلظت فوق

 کناد. يم سهيمقا (4)(WHO) افزارنرم به شده دادهي استانداردها
 نيا ا از دهاستفاي برا پارامتر چهار وي بردارنمونه بار چهار حداقل
 در د،شا  ذکار  قابالا  کاه  گوناه هماان  باشد.يم ازين مورد شاخص
 دادتع هرچه و ندارد وجود ترپارام تيمحدود شاخص نيا محاسبه
ي کلا  رابطه شود.يم شتريب نيز يابيارز دقت ،باشد شتريب پارامترها

 باشد.يم (3) رابطه صورت به CWQI شاخص محاسبهي برا

(3)                          
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 از شاتر يب که ييپارامترها ميتقس از (F1) (5)بازه فاکتور؛ آن در که
 کيا  در شاده ي ريگاندازهي پارامترها کل بر هستند استاندارد دح

 شود.يم نايب درصد صورتبه و ديآيمدست ي بهبردارنمونه دوره
 کل مجموع در کهي دفعات تعداد ميتقس از (F2) (6)يفراوان فاکتور
 دفعاات  کل به نموده تجاوز استاندارد از پارامترهاي هايريگاندازه
 فااکتور  و شاود يما  انيا ب درصد صورت به و باشديمي ريگاندازه
دسات  ( باه 4) رابطاه  از اساتفاده  باا  آن مقادار  که (F3) (7)دامنه
 زماان  کيا  )در هاآن غلظت که رايي پارامترها مقدار ابتدا د.يآيم

 پاارامتر  استاندارد مقدار بر را است شتريب استاندارد مقدار از خاص(
ي تخطا  زانيم تا ميکنيم کم واحد کي آن از و م،يتقس نظر مورد
 که (nse) زهينرمالي تخط نيانگيم محاسبه با سپس د.يآدست به
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ي ريا گانادازه  دفعاات  تعاداد  بار  هاا يتخط کل مجموع ميتقس از
 محاسابه  را F3 مقادار  ،(4) رابطاه  از استفاده با و ديآيمدست به

   م.يکنيم

 
 

 

 يهاشاخص ريمقاد براساس آبي فيکي بند رده(: 2) جدول
 NSFWQI OWQI, CWQI,  (Ott, 1980; Cude, 2001) 

 NSFWQI مقدار شاخص OWQI مقدار شاخص CWQI مقدار شاخص يفيت آبک يطبقه بند

 بد ياربس
 بد

 متوسط
 خوب
 يعال

0-44 
45-64 
65-79 
80-94 
95-100 

0-60 
61-79 
80-84 
85-89 
90-100 

0-25 
26-50 
51-70 
71-90 
91-100 

 

 کاه  CWQI شاخص يعدد ريمقاد اسا  بر بآي فيکي بندرده
  .است آمده( 2) جدول در ابد،ييم رييتغ صد تا صفر نيب

(4)                                   01.001.0
3




nse

nse
F

 
 يبندپهنه نقشه اچه،يدر آب تيفيک تيوضع شدن مشخص يبرا
 کمااک بااه OWQI و NSFWQIي هاااشاااخص از کاادام هاار
ي آب محدوده ابتدا منظور،نيبد .است هشد رسم GIS 9.3 افزارنرم
 عکاس ي رو ازي باردار نموناه ي هاا ساتگاه يا مختصات و اچهيدر

 و مشاخص،  :543RGBي باناد  بيترک با 7 لندستي اماهواره
 و حمسط ليدل به) Splineي ابيدرون کيتکن از استفاده با سپس
 اخصشا ي بارا  اچهيدري بندپهنه نقشه اچه(يدر سطح بودني افق
 .است آمدهدست به نظر مورد

 

 هايافته
 يبارا  را OWQI و NSFWQI يفيک شاخص مقدار ،(4) جدول

 نيشاتر يب .دهاد يما  نشاان  (1) شکل واريزر درياچه يهاستگاهيا
 دارا 74 مقادار  با ،3 ستگاهيا را NSFWQI يفيک شاخص مقدار
 غلظات  نظار  از ستگاهيا نيا مناسب طيشرا آن ليدل که باشديم
 گريدي هاستگاهيا به نسبت کل فسفات نييپا غلظت و هافرميکل

ي ط وانيمر شهري هافاضالب افتيدر ليدل به 7 ستگاهيا .است
 NSFWQI (59) شااخص  مقدا نيترکمي دارا گذشتهي هاسال
 يورود محال  در گارفتن  قارار  ليا دل به زين 4 ستگاهيا باشد.يم

 ياديا ز مقدار کردن وارد و اچهيدر به سو قزلچه يانحراف رودخانه
 يکشااورز  يهاا نيزما  يشستشاو  از حاصال  کنندهآلوده مواد از

 باشاد. يمي کم NSFWQI شاخص مقداري دارا رودخانه، اطراف
 و رساوب  ياديا ز مقادار  انهيسال سو قزلچه رودخانه ،آن بر عالوه
 قارار  ريثأتا  تحت را آن تيفيک که کنديم اچهيدر وارد معلق مواد
 است. شده 4 ستگاهيا در کدورت شيافزا باع  و داده
 دهاد يما  نشان NSFWQI شاخص مقدار از آمدهدست به جينتا
 يهاا هستگايا و خوب تيفيک محدوده در 3 و 2 يهاستگاهيا که
 ،يکلطاور  باه  دارند. قرار متوسط يمحدوده در (7 ،6 ،5 ،4 ،1)

 آب و باوده  ريا متغ 74 تاا  59 از NSFWQI شااخص  محدوده
 تيا فيک مارز  در 7 ساتگاه يا از ريغ به هاستگاهيا همه در اچهيدر

 نيا ا نيانگيا م مقادار  اسا  بر .است گرفته قرار متوسط و خوب
 قاارار (2) جاادول متوسااط محاادوده در اچااهيدر آب (68) شاااخص

  .رديگيم
 يفا يک شااخص  ،شاود يما  دهيا د( 4) جادول  در کاه  طاور همان

OWQI نيتار مکا  7 ستگاهيا در و ازيامت نيشتريب 3 ستگاهيا در 
 اشااره  قابالا  کاه  طورهمان است. داده اختصاص خود به را ازيامت
 ريا ز دو ايا  کيا  بودن نييپا ،پارامترها کساني ريثأت ليدل به د،ش

 در شاود. يم OWQI يينها شاخص ديشد افت به منجر شاخص
 کادورت  و بوده برابر پارامترها ارزش کهنيا ليدل به شاخص نيا

ي ابيا ارز خالف بر 4 ستگاهيا تيفيک ،باشدينم پارامترها جزء هم
 بهتار  نسابت  به 6 و 5 يهاستگاهيا تيفيک از ،NSFWQI شاخص

  است. بوده

 

 CWQI شاخصي برا استفاده مورد 89 آذري زهايآنال جهينت(: 3) جدول
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 n.d n.d 001/0 n.d 02/0 01/0 25/50 63/21 14/2 12/32* 13/0 09/8 12/45 5/16 مقدار
non detected     *     
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 و  (,OWQI, NSFWQI CWQI)يفي کي هاشاخص يابيارز يبرا يازمورد ن يپارامترها(: 4) جدول

 يوارزر درياچه مطالعه ي دورههاماهها و يستگاها يبرا هاشاخصيج نتا
 هاماهها و يستگاها

 

 و پارامترها

  هاشاخصمقدار 
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 Cº 33/19 18/21 93/19 7/19 33/20 63/20 7/19 96/9 34/3 5/15 6/15 6/25 9/26 8/28 26 آبي دما

 NTU    00/1 18/1 19/1 32/3 80/1 93/1 01/2 51/1 95/1 80/1 11/1 60/1 50/1 48/1 57/1      کدورت

/29  (mg/l)جامدات کل

186 

23/

186 

42/

187 

64/122 87/183 55/

184 

02/173 72/

198 

066/

177 

170 08/

165 

342/

17 

33/17 12/

182 

88/

192 

 02/8 93/7 06/8 93/7 96/7 09/8 53/7 99/7 67/6 87/6 85/7 59/8 84/7 97/7 93/7 يديتهاس

 52/0 46/0 45/0 56/0 44/0 51/0 49/0 81/0 3/1 77/0 52/0 250/0 08/0 049/0 023/0  (mg/l)فسفات کل

 90/0 60/0 90/0 60/0 40/0 30/0 60/0 93/0 26/1 46/0 23/0 43/0 63/0 33/0 57/0 (mg/l)يتراتن

 91/0 51/0 91/0 68/0 41/0 31/0 61/0 973/ 27/1 56/0 32/0 49/0 70/0 74/0 60/0 (mg/l) ياک+ آمونيتراتن

 40/65 40/87 80/73 60/95 50/68 70/93 31/81 30/91 96/66 67/83 55/80 55/82 94/86 22/89 22/89 يسژ  محلولاک

/671 78/6 93/4 96/2 28/7 37/6 31/6 55/6 27/6 32/5 46/6 يوشيمياييبيژ  خواهي اکس

10 

85/4 49/6 44/7 29/4 

/MPN/100ml 50/66 70/19 60/7 62/62 00/99 80 يمدفوع يفرمکل

149 

50/

1252 

00/60 00/108 00/

170 

00/

210 

00/

200 

00/

350 

00/

665 

00/

660 

 NSFWQI 00/70 00/72 00/72 00/66 00/68 00/67 00/59 00/72 00/72 00/68 00/63 00/71 00/67 00/68 00/64شاخص 

 OWQI 16/47 12/45 54/47 38/45 66/44 84/43 12/37 20/64 75/57 18/50 06/46 30/36 48/31 80/28 80/30شاخص 

 

 ريادمقا  محاسابه  باا  اچاه يدر آب تيفيک ،يمکان يابيارز بر عالوه
 يهاا مااه  طاول  در OWQI و NSFWQIي فا يک يهاا شاخص
 زيا ن (1385 وريشهر تا نيفرورد و 1384 بهمن و )آذر مختلف
 صشااخ  دو نيا ا مقدار (.4 )جدول است گرفته قراري بررس مورد
 يدارا بهمان  و آذري هاا مااه  در اچاه يدر آب کاه  دهاد يم نشان
 ماواد  غلظات  شادن  قيا رق آن ليا دل کاه  اسات ي بهتار  تيفيک

 شيافاازا لياادل بااه اچااهيدر آب تياافيک بهبااود و کنناادهآلااوده
 شااخص  کاه نيا وجود با باشد.يم هاماه نيا دري جوي هازشير

NSFWQI ي هاا مااه  دري ولا  دهد،ينم نشان راي اديز راتييتغ
 ،يکلطاور  به باشد.يم مقدار نيترکمي دارا وريشهر و بهشتيارد
 هاچيدر آب که دهديم نشان NSFWQI شاخصي زمان راتييتغ
 در و خاوب  يفا يک محادوده  در خارداد  و بهمان  آذر،ي هاماه در
 از اماا  .(2 )جدول رديگيم قرار متوسط محدوده در گريدي هاماه
 محادوده  در ماه آذر در اچهيدر آب تيفيک ،OWQI شاخص نظر
 در رد.يا گيما  قرار بد يليخ محدوده در هاماه ريسا در و بد يفيک

ي بعضا  تيا فيک چناد  هار  اسات  شاتر يبي بارنادگ  کهيي هافصل
 اماا  ؛کنناد يم دايپ بهبود هاشاخص محاسبه در ليدخي پارامترها
 يکودهاا ي شستشاو  ليدل به اچهيدر آب تراتين و فسفات مقدار
 اطاراف ي کشااورز ي هاا نيزما  در استفاده مورد تراتهين و فسفاته

 (.4 )جدول شوديم شتريب

 لهيوسهب را اچهيدري ابيارز از حاصل جينتا( 5) جدول و( 2) شکل
  دهد.يم نشان CWQI شاخص

 يريگجهينت
 دنيآشام نظر از بد، رده دري فيک نظر ازي کلطور به واريزر درياچه
 در احشام استفاده و حيتفر ،ياريآب نظر از و بد انيآبزي برا خوب،
 تيعوض که است نياي ايگو شاخص نيا رد.يگيم قراري عال رده
 ارقار ي بحرانا  طيشارا  در انيا آبزي زندگ يبرا اچهيدر آب تيفيک

 انيبزآي برا و خوب دنيآشام نظر از آب تيفيک کهنيا ليدل دارد.
ي رابا  مهمي پارامترها ازي بعض غلظت که است نيا ،باشديم بد

 ساب منا و نييپاا  اچاه يدر آب در ن(يسنگ عناصر )مانند دنيآشام
 محلااول هنياکساا و کاادورت بااه انيااآبز آن باار عااالوه و بااوده
  هستند. ترحسا 

 نيا ا اساا   بار  اچاه يدر آب تيا فيک ازي بهتر ديد که نياي برا
ي باارا اچااهيدر يبناد پهنااه يهااانقشاه  م،يباشاا داشااته شااخص 
  شااکل OWQI و الااف( -3) شااکل NSFWQIي هاااشاااخص

 کاه  دهناد يما  نشاان  هاا نقشاه  نيا ا اسات.  شده هيته ،ب( -3)
 طقمناا  ازي بهتار  تيا فيکداراي  اچاه يدري آب هستهي هاقسمت
 جناوب  قسامت  نيهمچنا  باشاند. يما  عمقکم و زارين از دهيپوش
 هبا  توجاه  با است، وانيمر شهرستان به کينزد که اچهيدر شرق
  باشد.يم تيفيک نيبدتري دارا شهر نياي هافاضالب ريثأت
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ي برا CWQI 1.0 افزاري حاصل از نرمخروج(: 5جدول )

 CWQI شاخص
                                                      

F1 31 17 44 0 0 0 

F2 33 25 38 0 0 0 

F3 54 15 66 0 0 0 

CWQI 59 81 49 100 100 100 

                                  

 
 

 

 
 مختلف مصارفي برا CWQI شاخص مقدار(: 2)شکل

 

 
 OWQIي فيک شاخص نطر از )ب( NSFWQIي فيک شاخص نظر از )الف( واريزر اچهيدري بند نههپ(: 3)شکل

 

ي هاچشمه قيطر از هيتغذ ليدل به اچهيدر آب تيفيک که چند هر
يي هاا اهم در اما شود،ينمي اديز راتييتغ دچار اچهيدر کف دايمي
 باه  اباد. ييم بهبود اچهيدر آب تيفيک ميداري شتريبي بارندگ که
 کاه  دهاد يما  نشاان  قيتحق نيا از آمدهدست به جينتا ،يکلطور
 و هاا هيحاشا  از بهتر اچهيدر يآب هسته يهاقسمت در آب تيفيک

 ريثأتا  ليا دل باه  اچهيدر يخروج نيهمچن است. زارين يهاقسمت
 تيا فيک نيتار نييپاا  يدارا وان،يا مر شاهر  ازي ناشا  يهايآلودگ
   .دباشيم
 کاه  دهاد يما  نشان ،NSFWQI شاخص از آمدهدست به جينتا 
 از و متوساط  محادوده  دري مکان نظر از واريزر اچهيدر آب تيفيک

از  اماا  رد.يگيم قرار خوب تا متوسط يفيک محدوده دري زمان نظر
 مطالعه دورهي ط اچهيدر آب تيفيک ،OWQI يفيک شاخصنظر 
 آب که استي حال در نيا رد.يگيم قرار بد يليخ تا بد محدوده در
 رده دري فا يک نظر ازي کلطور به CWQI شاخص نظر از اچهيدر
 حيتفر ،ياريآب نظر از و بد انيآبزي برا خوب، دنيآشام نظر از بد،
 کاه يي جاا آن از .رديا گيما  قارار ي عاال  رده در احشاام  استفاده و

 نظار  در خااص  وزن کيا  پاارامتر  هر يبرا NSFWQI شاخص
ي بارا ي کساان ي وزن کاه  OWQI شااخص  باه  نسابت  ،رديگيم

 باشاد، ينما  پارامترهاا  جازء  کادورت  و رديگيم نظر در پارامترها
 .اسات  اچاه يدر آب يفا يک يابيا ارز يبارا  يتار مناساب  شاخص
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 مختلاف  مصارف نظر از راي آب پهنه تيفيک که CWQI شاخص
 جازء  دهاد، يما  قراري ابيارز موردي فيکي استانداردها به توجه با

 يهاا شااخص  از استفاده ،يکلطور به باشد.يم ديمفي هاصشاخ
NSFWQI و CWQI کشاور  يآبا  مناابع  تيفيک شناخت يبرا 

 گشاا  راه و مناساب  تواناد يم (هارودخانه و هااچهيدر خصوصبه)
 باشد.
 از هادفاسات  و اچاه يدر اطراف در يکشاورز يهاتيفعال به توجه با

 ماواد  ياديا ز ارمقاد  ،هاا کاش آفات  ساموم  و گونااگون  يکودها
 وجود عدم ليدل به ،آن بر عالوه .شوديم اچهيدر وارد کنندهآلوده
ي روساتاها  فاضاالب  خاناه، هيتصف و فاضالب يآورجمع ستميس

 وارد را ياديا ز يهاا ناده يآال کاه  زناد يريم اچهيدر به زين اطراف
 از يريجلوگ مناسب، کشتي الگو هيته شنهاديپ .دينمايم اچهيدر

 يهاشبکه احداث زا،فاضالب يانسان يهاتيفعال ةتوسع و احداث
 ،اطاراف ي روساتاها ي بارا  فاضالبي هاخانههيتصف و يآورجمع

 ارزش باه  تيا اهم و نهيبه مصرف فرهنگ جيترو و يرساناطالع
ي هاا رودخاناه  ريمسا  در شاتر يب ريا گرسوب سد احداث آب، يذات
 از ،هاا آن انهيساال ي روبا هيا ال و سو قزلچه رودخانه ويههبهي فصل

 باه  دنيرسا  و واريا زر درياچاه  آب تيفيک بهبود در ياتيح عوامل
 يهاا برناماه   أر در ديبا که است آب منابع داريپا توسعه اهداف
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