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 تياحـذاث ؿثىِ صّىـي هٌاػة دس ؿاليضاسّاي ٍالغ دس رلگِ گيالى ػاهل اكلي ٍ ضشٍسي تشاي افضايؾ ٍهشغَت         

هحلَل تشًذ اػت ٍاهىـاى وــت دٍم، اص رولـِ كـيفي ٍ ػـثضي سافشاّن هي آٍسد. آب صّىؾ دس هضاسع ػٌتي اغلة هٌثغ 

 آب آتياسي صهيي ّاي پاييي دػت اػت.

 اؿْشاصحَصُيٍالغ دس هٌطمِ تٌذسو اؿْشيهٌاطك لَخ، لؼىَواليِ ٍ پل و يآب صّىـْا تيفيو يهطالؼِ تشسػ يياصا ّذف

 تاؿذ. يدؿت ػفيذسٍد گيالى دسحاؿيِ دسياي خضس ه

 كياصطش 92ٍتْاس 91ٍ صهؼتاى  ضييفلَل تاتؼتاى ،پا يهاّْا يهَسدهطالؼِ دسط يآب صّىـْا يفيو شاتييتغ يتشسػ ييدسا

ًوًَِ  30لشاسگشفت دسهزوَع تؼذاد ؾيٍهَسدآصها يشياًذاصُ گ ىا،يآب تشاػاع سٍؽ اػتاًذاسد هتذ آهش يًوًَِ تشداس

 .ذيتشداؿت گشد

 يييٍتؼ ياسيآت تيفيو يآى تااػتاًذاسدّا ؼِيهما يٍ تشا WQI NSFاصًشم افضاس WQI  يفيؿاخق و يهحاػثِ  يتشا

 اػتفادُ ؿذ. Excelآب، اصًشم افضاس  تيفيو

لَخ دس تْوي هاُ  ؼتگاُيسا ا WQI يفيهمذاسؿاخق و ييـتشياػت وِ ت ييا يآب ًـاى دٌّذُ  تيفيؿاخق و ي هحاػثِ

، تِ خَداختلاف دادُ اػت . ًتايذ  41تا همذاس  91دسهاُ هْش ػال  ِيلؼىَوال ؼتگاُيهمذاس  سا ا ييٍ ووتش 55تا همذاس  91ػال 

   تاؿٌذ. يه فيضؼ تيفيتا و ييرضءآتْا  اؿْشي، لَخ ٍپل و ِيلؼىَوال ؾايي هطالؼِ ًـاى داد وِ ويفيت آب ػِ صّى

 .NSFWQI، اشُزیپل ک ٍ،یآب، سَکش، لًخ، لسکًکال یفیک شاخص :َا کلید ياژٌ
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ػطح آب صيش صهيٌي سا دس ػـطح هؼيٌي تخثيت وشدُ ٍ هَرة تؼشيغ دس اًتمال ٍ تخليـِ آب اص هـضاسع ٍ  ،يؿثىِ صّىـ          

ؿَد. ًثَد ؿثىِ صّىـي هٌاػـة، خــه ؿـذى صهيي سا دس هَلغ تشداؿت هحلَل تشًذ تِ تاخيش اًذاختِ ٍ  هٌطمِ سيـِ هي
ؿؼتي ٍ خاسد وشدى اهالح اص ػطح هضاسع دس هٌاطك لليايي دّذ . هي يؾخطشات ضايغ ؿذى هحلَل دس احـش تاسًـذگي سا افـضا

 ّاي احذاث ؿثىِ صّىـي اػت. اّويت  گشي، رلَگيشي اص تاتاللي ؿذى صهيي، تثادل اوؼيظى ٍ سؿذ ٍ تَػؼة سيـِ گياُ، اصد
تشخَسداس  يخاك تيهٌاتغ آب اص اّو ليتىو يهَارِ ّؼتٌذ، اػتفادُ اص صُ آب تشا ياسيوِ تاووثَد آب آت يهٌاطم دس        

هٌاتغ آب  يٍ احتوال آلَدگ ذُيصُ آب ّا تِ حذالل سػ ِياص تخل يهـىالت ًاؿ ،ياسيآت ياػت .تؼالٍُ تا اػتفادُ اص صُ آب تشا

 .اتذي يواّؾ ه ضيً
شچٌذ خـه اص اٍاخش لشى ًَصدّن آغاصؿذُ اػت . ّ وِياص هٌاطك خـه ٍ ً ياسيگؼتشدُ دس تؼ ياػيدس هم ياسيآت تَػؼِ       

 يٍ ًفَر ػوم ياسيآت يتلفات ًـت اص ؿثىِ ّا ىييدادُ، ل ؾيسا افضا يوـاٍسص ذاتيتَل ليپتاًؼ يلاتل تَرْ ضاىيتِ ه ياسيآت
 فشاّن ًوَدُ اػت . يٌيشصهيآتذاس ص يّا ِيآب سا دس ال غهضاسع، هَرثات ًفَر ٍ تزو ياسياص آت يًاؿ

اص گَؿِ ٍ وٌاس  ياسيافتذ . دس تؼ ياتفاق ه يؼتاتيتاؿذ،ػطح ا يؼيطث ِيتضسگتش اص تخل ياسيآت كياص طش ِيتغز ضاىيوِ ه يٌّگاه
سا تِ ٍرَد آٍسدُ اػت  ياص ؿَس يٍ هتؼالثاً هـىالت ًاؿ ذُيگشد يؿذى اساض يهٌزش تِ هاًذات يؼتاتيرْاى، تاال آهذى ػطح ا

. 
FAOاسائِ ؿذُ تَػط   يطثك آهاسّاتش       

سا تِ خَد  يآت يدسكذ اص ول تشداؿت ّا 69 يوـاٍسص ،يرْاً يٍ دس هثٌا 1
 ىييل شًذ،يگ يلشاسه ياص حذ ٍ ًادسػت هَسد تْشُ تشداس ؾيت ضاىياغلة تِ ه يدّذ. اگشچِ هٌاتغ آب وـاٍسص ياختلاف  ه

دسكذ تش هؼاحت  20، 2025دس حال سؿذ رْاى، تا ػال تيروؼ يتشا يواف يغزا ذيتش آى اػت وِ رْت تَل يتاٍس ػوَه
لاتل  ياص ووثَدّا يشيهطلَب ٍ رلَگ تيفيتحشاى آب تاو ذيافضٍدُ ؿَد. تِ هٌظَس ارتٌاب اص تـذ يآت يوـاٍسص ياساض

ػت تش ا الصم گشيد اىي. تِ تاتذي ؾيدسكذافضا 20- 30ضاىيتِ ه يؼتيهلشف آب هطلَب تا يػالن ، تْشُ ٍس ييتَرِ هَاد غزا
حفاظت ٍ اػتفادُ هزذد اص هٌاتغ  كياهش اص طش ييهٌاػة افضٍدُ ؿَد . ا تيفيآب تاو ييهؼ ضاىيه هيؿذُ تا  ذيتَل يهمذاسغزا

 [.1تاؿذ] يهوىي ه يؿذُ ٍ لاتل تْشُ تشداس يصّىـ يآتْا لياص لث ،يهَرَد دس تخؾ وـاٍسص يآت
تِ حذالل سػاًذى احشات  يتاؿٌذ. تشا يتشخَسداس ه يتش يييپا تيفياص و ياسيتا آب آت ؼِيطَس هؼوَل، صُ آب ّا دس هما تِ

آب، تَرِ تِ هؼائل  تيفيخان ٍو يضيحاكلخ ،ياّيگ ذاتيتَل ؼت،يص طيهخشب وَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت صُ آب ّا تش هح
ٌذ، اػتفادُ اص صُ هَارِ ّؼت ياسيوِ تاووثَد آب آت ياػت . دس هٌاطم تيّوحائض ا ضيآتش يدس پشٍطُ ّا ٍ حَضِ ّا يتيشيهذ

 ِياص تخل يهـىالت ًاؿ   ،ياسيآت يتشخَسداس اػت .تؼالٍُ تا اػتفادُ اص صُ آب تشا يخاك تيهٌاتغ آب اص اّو ليتىو يآب تشا

 [.2] اتذي يواّؾ ه ضيهٌاتغ آب ً يٍ احتوال آلَدگ ذُيصُ آب ّا تِ حذالل سػ
 [.3آب دس اوَػيؼتوْاي آتي تِ ٍػيلِ ي پاساهتشّاي فيضيىي، ؿيويايي ٍ تيَلَطيىي تشسػي هيـَد ] ويفيت        
اص سٍؽ ّاي تؼياس ػادُ ٍ دٍس اص پيچيذگيْاي سياضي ٍ آهاسي وِ هيتَاًذ ؿشايط ويفي آب سا تاصگَ ٍ تؼٌَاى يه اتضاس  يىي

ادُ اص ؿاخلْاي ويفي آب هيثاؿذ. ؿاخلْاي ويفي آب پيـشفتِ لَي تشاي تلوين گيشيْاي هشتَط اػتفادُ ؿَد، اػتف

آى ّا تا ػادُ ػاصي ٍ واّؾ اطالػات خام ٍ اٍليِ ػالٍُ تش تياى ويفيت  اصسٍؿْايي ّؼتٌذ وِ دس هذيشيت ويفي آب هي تَاى 
تْذيذ هيثاؿٌذ آب، سًٍذ تغييشات ويفي آب سا دس طَل هىاى ٍ صهاى تشسػي وشد ٍ هٌاطمي سا وِ اص ًظش آلَدگي تيـتش هَسد 

 [.4هـخق ٍ هٌاتغ آب سا هذيشيت ًوَد]

-Food and Agriculture Organization 
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دٍ فشم اكلي تشاي ؿاخلْا ٍرَد داسد، ؿاخلْايي وِ تا افضايؾ آلَدگي، ػذد ؿاخق آى ّا افضايؾ هي ياتذ ،تا ًام 

ػذد ؿاخق آى ّا واّؾ هيياتذ تا ًام ؿاخلْاي ويفي ؿاخق آلَدگي ؿٌاختِ هيـًَذ ٍ ؿاخلْايي وِ تا افضايؾ آلَدگي، 

OWQI ؿٌاختِ هيـًَذ، هخل  NSFWQI

تا حوايت هَػؼِ هلي تْذاؿت  1970ؿاخق ويفيت آب هَػؼِ تْذاؿت هلي ػال   يتِ هؼٌا NSFWQI ويفيؿاخق        

پاساهتش  35آهشيىا اػت وِ  تشاٍى ٍ ّوىاساًؾ ايي ؿاخق ويفي واّـي سا دس ايي صهيٌِ اسائِ ًوَدًذ آى ّا دس اتتذا حذٍد 

اد ؿاخق اكلي اًتخاب وشدًذ پاساهتش سا تشاي ايز9د  ذٍآلَدگي سا هطشح وشدُ ٍ ػپغ تش اػاع ًظش افشاد هتخلق ح

پاساهتشّاي هَسد تحج دس ايي ؿاخق ػثاستٌذ اص: دها ، اوؼيظى هحلَل ، اوؼيظى خَاّي تيَؿيويايي ، اػيذيتِ ، ًيتشات ، 

 ] .6فؼفات، ول راهذات هحلَل، وليفشم هذفَػي ٍ وذٍست ]

( 82-84) يتاى خَصػتاى سا تشاي ػِ ػال آتهطالؼِ ويفيت آب سٍدخاًِ واسٍى دس اػ1387ٍّوىاساى دس ػال  َّؿوٌذ      

 ييايًشم افضاس اطالػات رغشاف لِيهَسد هطالؼِ سا تِ ٍػ ياًزام دادًذٍ هحذٍدُ 
 GIS

پٌِْ تٌذ  NSFWQI تا اػتفادُ اص ؿاخق 3

آب سٍدخاًِ واسٍى دس هٌطمِ هَسد هطالؼِ رضٍ آتْاي تا ويفيت هتَػط طثمِ  يتي ًوَدًذ.ًتايذ ايي هطالؼِ ًـاى داد وِ ويف

 ] .7تٌذي ؿذُ اػت ]

سٍدخاًِ ّا، تاالتْاٍ.. اًزام ؿذُ اػت.تِ ػٌَاى  يتش سٍ NSFWQI تا اػتفادُ اص ؿاخق يگؼتشدُ ا ماتيٍتحم هطالؼات     

ايؼتگاُ تِ هذت يه ػال هَسد  10 يتش سٍ 1388ػال دس  NSFWQI تا اػتفادُ اص ؿاخق يًوًَِ  ويفيت آب تاالب اًضل

 ] .8لشاس داؿت ] تَػطتشسػي لشاس گشفت وِ ويفيت آب تاالب دس هحذٍدُ ي ه

اًذاصُ گيشي ؿاخق ويفيت آب صّىؾ ّاي حَصُ آتشيض ػفيذسٍد دس اػتاى  1389فلىذّي ٍّوىاساى دسػال  يَػفي     

  -Water Quality  مذاس ؿاخق ويفيت آب صّىـْاتا اػتفادُ اص تشًاهِهاِّ اًزام دادُ ٍ ه 9 يدٍسُ  هيگيالى سادس

Calculator تشسػي ويفيت آب سٍدخاًِ ػفيذسٍد ًـاى داد وِ ذيگشد يتٌذهتَػط طثمِ  يآتْا تيفياًذاصُ گيشي ؿذٍدسو.

 [ . 9] هتَػط اػتدس ًَػاى تَدُ ٍ ويفيت آى ّوَاسُ  68تا  58همذاس ؿاخق ويفيت آب دس ايي سٍدخاًِ دس هحذٍدُ 

ٍصهاًي ؿاخق ّاي ويفي آب سٍدخاًِ ػفيذسٍد  يفيتشسػي سًٍذ تغييشات و 1390ٍ ّوىاساى دسػال  هيشهـتالي

ٍووتشيي همذاس ؿاخق هزوَس سا  89دستْوي هاُ ػال  57تاهمذاس  ليلشاسدادًذ تيـتشيي ؿاخق ويفي ساػذهٌز يساهَسدتشسػ

 يدسسٍدخاًِ ّا NSFWQI دادُ اػت. هياًگيي ؿاخق اختلافتِ خَد  39همذاس  تا 1390ايؼتگاُ ػذ تاسيه دس هشداد هاُ 

 [ . 10] لشاسگشفتِ اػت يفيتذاصًظشو يتَدُ ٍدسهحذٍدُ  5/47ذسٍدهؼادليػف

 مِيدل 34دسرِ ٍ  50تا  مِيدل 53دسرِ ٍ  48ٍ  يػشم ؿوال مِيدل 27دسرِ ٍ  38تا  مِيدل 34دسرِ ٍ  36اػتاى گيالى ، دس      

، هؼاحت ول  GIS هٌطمِ ٍ اهىاًات 1:25000 يًمـِ ّا ليٍ تحل ِياػت.تش اػاع تزض اص ًلف الٌْاس لشاس گشفتِ يطَل ؿشل

 يٍ تا دٍهٌـا ،دس ؿشق اص وَّْا يطَالً يشيپغ اص پـت ػش گزاؿتي هؼ ذسٍديػفهشتغ اػت.  لَهتشيو 14709 الىياػتاى گ

ؿَد وِ تِ آى تٌذس  يه ضيخضس ٍاس يايتِ دس يػشاًزام دس هحل شديگ يؿوال صًزاى ػشچـوِ ه يطالماى ٍ دس غشب اص وَّْا

اص ؿْشّاي اػتاى  اؿْشيىييوٌذ تٌذسو يه نيسا تِ ؿشق ٍ غشب تمؼ اؿْشيسٍد ؿوال وـَس، تٌذس و ييتضسگتش يياذ. ٌيگَ يه اؿْشيو

لشاس  سؿتويلَهتشي ؿشق  32ٍ دس  ِيؿْش آػتاًِ اؿشف يلَهتشيو 17تاؿذ وِ دس فاكلِ  يويلَهتش هشتغ ه 6/426تاهؼاحتي حذٍد  الىيگ

 آى هي تَاى تِ ػاحل صيثاي وٌاس دسياي آى اؿاسُ ًوَد.  يذًياصهٌاطك د . گشفتِ اػت
 

- National Sanitation Foundation Water Quality Index  

- Organ Water Quality Index 

- Geographic Information Systems 
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هٌطمِ  ييتِ ا يشيچـن اًذاص دلپز ـَديه يهٌتْ ايدس يهتش اص ٍػط آى، وِ تِ ػاحل هاػِ ا 850طَل  تِپلي چَتي  هيگزس 

تشاتش تا  اؿْشيو تيروؼ1390ػال  يتشاػاع ػشؿواس. اػت ٍدٍ لؼوت ػا حل سا تِ يىذيگش استثاط هي دّذ ذُيتخـ

ػوذتا دس ؿشق ٍ  اػشيشويٍ اه اي،لَخ ٍ لة دس ِيچَى دػته، ػالىذُ، لؼىَوال يتضسگ ٍػتاّاي. اػت تَدُ ًفش13٬753

 لشاس داسًذ . اؿْشيرٌَب تٌذسو

هَرَد دس  ياػت. تِ هٌظَسحفاظت ٍ اػتفادُ هزذد اص هٌاتغ آت يشيگيٍ هاّ يؿْش ػوذتا وـاٍسص ييدسآهذ هشدم ا هٌثغ    

تش اػاع ؿاخق  الىي( دؿت ػفيذسٍد اػتاى گاؿْشيٍ دػته )پل و ِيػِ صّىؾ،  لَخ ، لؼىَوال تيفيو ،يتخؾ وـاٍسص

NSFWQI .هَسد تشسػي لشاسگشفت 

 

تشاي ايي هٌظَس ًوًَِ تشداسي اص صّىؾ دسحـَصُ دؿـت ػـفيذسٍد گـيالى دس حاؿـيِ دسيـاي خـضس ٍالـغ دس هٌـاطك لـَخ،           

 يشيـ اًـذاصُ گ  ىـا يتشاػاع سٍؽ اػتاًذاسد هتذ آهش 1392ػال  ييفشٍسدتا  91شي( طي هاّْاي تاؿْشيلؼىَواليِ ٍدػته)پل و

( تلـَيش هـاَّاسُ   2( ٍ)1.ؿـىل) ذيّشهاُ تشداؿت گشد يصهاً ي كلًِوًَِ تِ فا 30لشاسگشفت . دسهزوَع تؼذاد ؾيٍهَسدآصها

 .دّذ يسٍد ساًـاى ه ذيهَسد هطالؼِ دس دؿت ػف يصّىؾ ّا يياي( هختلات رغشاف1رذٍل )ٍاي 
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 Utm(y) Utm(x) جغرافیاییمختصات  وام زَکش

E  

 0408353 4140693 374  424  '38.80" 494  57 '52.83 " لًخ

 0413942 4139069 374   23'  59.11" 504  01' 39.74 " لسکًکالیٍ

 0423032 4137111 374   22  '50.47 " 504 07 ' 51.94 " پل کیاشُر

 

NSFWQI

        NSFWQI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

      
ٍ   17/0 نمیسا تٍ آب در محلًل اکسیژن غلظت تٍ مرتًط يزن دَی تیشتریه       ياحذ ي کمتریه يزن مرتًط تٍ غلظت کل جامدذات محلدًل تد

 [ .11( ]3شذٌ است. )جذيل  یآب از صفر تا صذ طثقٍ تىذ تیفیشاخص ک       ياحذ می تاشذ. 07/0 نمیسا

 NSFWQIيآلَدگ شيٍتفؼ يفيو يسدُ تٌذ

 NSFWQlصشاخ یمقذار عذد طثقٍ تىذی کیفیت

 0-25 ضعیفتسیار 

 26-50 ضعیف

 51-70 متًسط

 71-90 خًب

 91-100 عالی

 

Σ i=1
n  WiIiNSFWQIIi 

م  ا  i يزوی پارامتر ضریة  = Wi ، ام i شاخصزیر  = Ii ،(n=9) تعذاد  پارامترَا n   

pHTS   DOBOD

1- Total Solids 

2- Oxygen Demand 

3- Biochemical Oxygen Demand 
 

 يزن پارامترَا يزن پارامترَا

 10/0 تغییرات دما 11/0 اکسیژن مًردویازشیمیایی

 10/0 ویترات 17/0 اکسیژن محلًل

 pH 11/0 10/0 فسفات کل

 07/0 مًادجامذکل 16/0 کلیفرم

   08/0 کذيرت
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 WTW-340i ،DOهتشهذل pHاص دػتگاّْاي تزضيِ اي اػتاًذاسد ؿاهل تشهَهتش ديزيتال، اوؼيظى هتش، يشياًذاصُ گ يتشا

 1000ػٌذ هذل  وذٍست، DR5000 HACH، اػپىتشٍفتَهتشي هذل OXDirectهتش هذل  WTW،BOD – 730هتش هذل

AQUQ LYTIC AL ػٌذ هذل  تي، ّذاMetrohm 712   سٍؽ ٍMPN اػتفادُ  فشميول يشياًذاصُ گ يػِ لَلِ اي تشا

 [ .11ؿذ]

 WQINSFWQI 

 ارائٍ شذٌ است. (6( ي )5، )(4يل شمارٌ )ادر جذاشُریپل ک ٍ،یلًخ، لسکًکالز کیفیت آب سٍ زَکش  وتایج تذست آمذٌ ماَاوٍ ا
 

lookhًتايذ ويفي صّىؾ لَخ( 

 

 DO  وليفشمفيىال pH BOD T°  NO3- TS WQI 

        

          

         

          

         

         

          

         

          

          

  (Leskoklaie)ِيلؼىَوال ويفي صّىؾًتايذ 

 DO  وليفشمفيىال pH BOD T°  NO -  TS WQI 

          

          

           

          

          

          

          

         

          

           



 

7 

 

 (Kiashahr)اؿْشيو ًتايذ ويفي صّىؾ

 ترای ماَُای مختلف سٍ ایستگاٌ را وشان میذَذ. WQI ( مقادیر شاخص کیفی3شکل )
 

 WQIيفيؿاخق و شيهماد 

 TS WQI وذٍست -NO3 فؼفات °pH BOD T وليفشمفيىال  DO صهاى تشداؿت
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         C80) 
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آلَدگي آب سٍدخاًِ اص ًظش آلَدگي فاضالب خاًگي،پؼاب وـاٍسصي ٍ كٌؼتي لاتل تشسػي اػت.فاضالب خاًگي 

ّاي فاضالب رزتي دفغ هيگشدد ٍ روؼيت ػاوي دسسٍػتاّاي ايي حَصُ تؼلت ػذم ٍرَد ؿثىِ فاضالب تْذاؿتي دس چا ُ 

تذيي تشتية هؼتمين ٍ يا گاّاً غيش هؼتمين تِ سٍدخاًِ هيشيضد. فاضالب خاًگي ػوَهاً داساي ًيتشات، فؼفات ٍ تاس آلي صيادي 

 اػت ٍ اصًظش هيىشٍاسگاًيؼن ّا داساي وليفشم ٍ تشخي اًگل ّاي ػوَهي اػت.

داسد وِ صّىـي آب وـاٍسصي خلَكاً تا سٍؽ غشلاتي ؿاليىاسي  دس پاييي دػت دس حاؿيِ سٍدخاًِ ؿاليىاسي ٍرَد

سا  اص رولِ  يػطح يآتْا ـتشيهمذاس لاتل تَرْي وَدّاي فؼفشُ، اصتِ ٍ ػوَم دفغ آفات ًثاتي سا ٍاسد سٍدخاًِ هيىٌذ.وِ ت

 دّذ. يلشاس ه شيصّىـْا ساتحت تاح

 ِيلؼىَوال ؼتگاُيا NSFWQI يفيهمذاسؿاخق و يي(،ووتش3( ٍؿىل ؿواسُ)6(ٍ )5(ٍ)4تا تَرِ تِ رذاٍل ؿواسُ )  

 ضيلَخ ً ؼتگاُيا يي. ّوچٌهي تاؿذداسا 91 هاُ ػال سادستْوي 55 يهمذاسػذد ييـتشيٍ ت 91هاُ ػال دس هْش 41 تاهمذاسػذدي

 يي.ووتش دستْوي هاُ ّواى ػال هي تاؿذ 55ٍ  91ُ ػال دس هْش ها 42 هؼادل،تِ تشتية  يفيهمذاس ؿاخق وٍتيـتشيي  ييووتش

 اػت.  52ٍ 43 شيتا هماد 91آتاى ٍتْوي  يدس هاّْا اؿْشيپل و ؼتگاُيا يفيؿاخق و يًَػاًات ػذد ييـتشيٍت

دّذ وِ دسطَل دٍسُ  يهَسدهطالؼِ ًـاى ه يؼتگاّْايا NSFWQI يفيؿاخق و يًَػاًات همذاسػذد ييـتشيٍت ييووتش

تشخَسداستَدُ اػت ٍدسّشحال واّؾ هلشف ػوَم ؿيويايي   فيضؼ يفيو يصّىـْا اصطثمِ تٌذ يي، آب  ا يشياًذاصُ گ ي

ٍ حفاظت اص هٌاتغ  يپايذاس ٍرلَگيشي اص آلَدگي آتْاي ػطح اٍسصيٍگؼتشؽ هثاسصُ تيَلَطيه تا آفات تِ هٌظَس تَػؼِ وـ

 آب ٍ خان تايذ گؼتشؽ ياتذ.

صتخليِ غيشهزاصآلَدگي ٍپيگيشي همشسات تؼييي تغييشات وَتاُ هذت ويفيت آب، رْت ؿٌاػائي ػشيغ هَادآاليٌذُ هٌتذ ا 

تَرِ ٍتـخيق سًٍذ هَرَدويفيت دسدساصهذت، توٌظَسحفاظت اصهٌاتغ آب تؼٌَاى ػيؼتوْاي اوَلَطيىي ٍهلاسف  لاًًَي،

رْت اػتفادُ ػوَم  يػوَه يفاضالب ٍ ؿثىِ ّاي روغ آٍسي ٍ آگاّ اًِؿْشوْاي الواسي تِ تلفيِ خ ضي، تزْ هتفاٍت آًْا

 يه يؼيٍطث يىيَلَطيهثاسصُ ت يپان ٍاػتفادُ اص سٍؿْا يوـاٍسص ذيٍوَدّاي وـاٍسصي دسفلل وـاٍسصي تِ هٌظَس تشٍ

ايي صهيٌِ تؼياس هفيذ  س[ ٍ يا واؿت وٌف د14اػتفادُ اص صئَليت دس تؼتش صّىؾ ّا ] .سػاًذ ياسي يتَاًذ تِ حفاظت هٌاتغ آت

 [.15هي تاؿذ ]
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. تشسػي ويفيت آب دسياچِ ي تـاالتي صسيـَاس ٍ پٌْـِ تٌـذي آى تـا       (1390. )هحوذي، ااتشاّين پَس، ف.، هحوذصادُ، ح. ٍ [ 5]

ٍ اػـتفادُ اص ػيؼـتن رغشافيـايي. چْـاسهيي وٌفـشاًغ هـذيشيت هٌـاتغ آب ايـشاى.          NSFWQI)) اػتفادُ اص ؿاخق ّـاي ويفـي  

 .اسديثْـت 14 - 13 ،ايشاى،داًـگاُ كٌؼتي اهيشوثيش، تْشاى

(. تشسػي تطثيمي ؿاخق ّـاي ويفـي ٍ پٌْـِ تٌـذي ويفـي سٍدخاًـِ ي       1384[ ؿوؼايي، ا.، اٍسػي صاسع، ف. ٍ ػاسًگ ا. )6]

 .39- 48،ف 55واسٍى ٍ دص، هزلِ آب ٍ فاضالب، ؿواسُ ي 

تا  WQI(. پٌِْ تٌذي ٍضؼيت ويفي آب سٍدخاًِ واسٍى تش اػاع ؿاخق 1387[ َّؿوٌذ، ع.، دلمٌذي، م. ٍ ػيذ واتلي، ح.)7]

 خشداد . شاى،يهزوَػِ هماالت دٍهيي ّوايؾ ٍ ًوايـگاُ تخللي هٌْذػي هحيط صيؼت، داًـگاُ تْشاى،ا GISتْشُ گيشي اص. 

.هزوَػـِ  WQIويفـي (. تشسػي ويفيت آب تـاالب اًضلـي تـا اػـتفادُ اص ؿـاخق      1388[ ساصداس، ب.، لَيذل، آ. ٍ رٍلي، م.) 8]

 اػفٌذ.  1شاى،يآب ، هـْذ،ا تيشيذاسدسهذيتَػؼِ پا يالگَّا يهل ؾيهماالت ّوا

.اًـذاصُ گيـشي ؿـاخق ويفيـت     (1388.)[ ًيىخَي، هزيذ، يَػفي فلىذّي، ػزسا، غفاسي، ػثذالغفاس ٍ هؼلَم پَس، فشيذٍى9]

آب سٍدخاًِ ػفيذسٍد، دٍهيي ػوپَصيَم تيي الوللي هٌْذػـي هحـيط صيؼـت. داًــگاُ كـٌؼتي خَارـِ ًلـيش الـذيي طَػـي،          

 .شاىيتْشاى.ا

 OWQI آب سٍدخاًِ ػفيذسٍد تا اػتفادُ اص ؿـاخق   تيفي(. تشسػي و1390[ هيشهـتالي، ع.م.، اهيشًظاد، س.، خالذياى، م. )10]

ٍNSFWQI  23-24 ،ف 9، ؿواسُ  3ٍاحذ اَّاص. ػال يتاالب/ داًـگاُ آصاد اػاله پظٍّـي– ي. فللٌاهِ ػلو. 
[11]  APHA, AWWA, WEF.)1992). Standard methods for the examination of water and wastewater. 18th 

End American Public Health Association. Washington D.C., USA. 

(. هؼاًٍت تشًاهِ سيـضي ٍ ًظـاست ساّثـشدي سيـيغ روْـَس،      1388دػتَسالؼول پايؾ ويفيت آب ّاي ػطحي )راسي(.)  [12] 

 . 42 -56،ف 522ؿواسُ 
[13]  Oram, B.(2011). Calculating NSF Water Quality Index, Wilkes University Centerfor Environmental 

Quality Geo Environmental. Sciencesand Engineering Department http://www.waterresearch.net/ watershed 

temperature. 

.)تشسػـي حـزف يـَى آهًَيـَم اص      1385اهيٌي ًؼة، اًَؽ ػادات . رؼفش صادُ حميمي فش، ًؼوـت ا... ٍ هؼاضـذ، ّـادي. )    [14] 

ٍسٍدي پؼاب ؿْش اَّاص تِ سٍدخاًِ واسٍى تَػيلِ رارب ّاي اسصاى ليوت)صئَليت وليٌَپتي لَاليت(. اٍليي ّوايؾ هٌطمِ اي 

صايٌذُ سٍد(فشكـتْا ٍ چـالؾ ّـا(، اٍلـيي ّوـايؾ تخللـي هٌْذػـي هحـيط          تْش ُ تشداسي اص هٌاتغ آب حَضِ ّاي واسٍى ٍ

 اػفٌذ. 1تْوي تا 30صيؼت،تْشاى،
[15] Abe, K., and Ozaki, Y.(2007). Wastewater treatment by using kenaf in paddy soil and effect of 

dissolved oxygen concentration on efficiency. Ecological Engineering. 29, 125-132. 

 

 


