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 چکیده: 

کند که دارای مفهوم های کیفی حجم زیاد اطالعات را به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل میاستفاده از شاخص
یک شاخص عمومی، ساده و دارای بیشترین کاربرد  1NSF WQIای است. شاخص کیفی و تعریف کیفی تفسیر شده

بود در این مطالعه  NSF WQIاستفاده از شاخص کیفیت  باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه کارده بامی
حلول، اکسیژن مبرداری شد و پارامترهای ایستگاه تعیین شده بر روی رودخانه کارده در دو فصل پاییز و زمستان نمونه 4از 

ج مورد سنجش قرار گرفتند و نتای ، نیترات، فسفات، دما، کدورت و کل مواد جامد2Ph ،3BODکلیفرم مدفوعی، 
متغیربوده و در گروه  81-11کیفیت فصل پاییز و زمستان آب رودخانه در این دوره مطالعه در گستره  شاخصنشان داد 

گیرد. که این نشان دهنده وضعیت کاربری اراضی در اطراف این رودخانه است. مشاهدات میدانی نشان داد خوب قرار می
های فیزیکوشیمیایی تغییرات د و اینکه شاخصهای انسانی وجود دارکه در طول رودخانه مورد بررسی حداقل توسعه

کار گرفته توانند مکمل شاخص فیزیکوشیمیایی باشند اگر با هم بههای زیستی میچون شاخص کند.ای را گزارش میلحظه
 آید.شوند نتایج بهتری بدست می

رودخانه کارده، NSF WQI شاخص کیفی،کلمات کلیدی: 

                                                 
1 National Sanitation Foundation Water quality indexes 
2 Potential of hydrogen 
3 Biological Oxygen Demand 

mailto:farashi@um.ac.ir
mailto:omidsafari@um.ac.ir
mailto:omidsafari@um.ac.ir


 
14th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  

Watershed Management and Integrated Management of Water and Soil Resources 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

نیاز ضروری و (. داشتن منابع آب سالم پیش2113و همکاران،  Tyagiهای اکوسیستم است )ترین بخشآب یکی از مهم       

های سطحی بیش از اساسی برای حفظ محیط زیست، رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. آب

از  های سطحی جهت مصارف مختلف آن امری ضروری است تاهای دیگر در معرض آلودگی قرار دارند. کنترل و پایش آبآب

و  Sargaonkarاین طریق آبی با کیفیت مناسب جهت مصارف مختلف در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد )

Deshpande ،2113توان به افزایش جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی و (. از عوامل کاهش کیفیت و افزایش آلودگی آب می

ظارت بر کیفیت آب بسیاری از پارامترها مورد ارزیابی قرار های ن(. در برنامه2113و همکاران،  Tyagiکشاورزی اشاره کرد )

(. در Harni ،2112و  Gatot Ekoشود )های تخصصی استفاده میگیرند. برای تفسیر نتایج بدست آمده از انواع دانشمی

 اصلی است های نظارت بر محیط زیست نظیر نظارت بر کیفیت، نتایج گزارش شده به مدیران و عموم مردم یک هدفبرنامه

 (. 2112)شوکایی و همکاران، 

ها را تا حد زیادی ( توسعه داده شد. شاخص آلودگی آب یک رویکرد است که حجم داده1291توسط هورتون ) WQIاولین       

چیده های پیرساند و بیان کننده کیفیت آب براساس تعداد پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. دادهبه حداقل می

 (. 2111کند )بابایی سیمیرومی و همکاران، یفیت آب را به اطالعاتی قابل درک و قابل استفاده برای عموم مردم تبدیل میک

(، شاخص کیفیت آب OWQI)1های کیفیت آب عبارتند از: شاخص کیفیت آب ارگان با این حال تعداد زیادی از شاخص      

( و غیره. هر یک از BC WQI)2(، شاخص کیفیت آب بریتش کلمبیا NSF WQIسازمان بهداشت ملی ایاالت متحده امریکا )

 1ها متفاوت است )های کیفی در آنها ساختار ریاضی ویژه خود را داشته و نحوه رسیدن به ضرایب وزنی و مشخصهاین روش

Chaturvedi  وBassin،2111 ؛Lumb  ،2112و همکاران .) 

سازمان بهداشت ملی امریکا در سایت  را برای محاسبه شاخص کیفیت آب NSF WQI فزاریادانشگاه ویلکس برنامه نرم       

ارائه نموده است. برمبنای یک نظرسنجی نه پارامتر مهم محرک کیفیت آب توسعه یافت و به طور  1281اینترنتی  در سال 

ر های اخذ شده از شاخص مربوط تاثیگیریمیمگسترده مورد استفاده قرار گرفت. هنگامی که یک یا چند پارامتر ویژه بر روی تص

 (. 1311شود )روشنفکر و همکاران، ترجیح داده می NSF WQIقابل توجهی داشته باشد استفاده از 

باشد های دائمی استان خراسان رضوی است. این رودخانه دارای اهمیت باالی میترین رودخانهرودخانه کارده یکی از مهم       

تامین کننده بخشی از آب شرب و کشاورزی مشهد است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارده با بدلیل اینکه 

توان به مرسوم بودن، ساده بودن، دارا باشد. از دالیل عمده انتخاب این شاخص میمی NSF WQIاستفاده از شاخص عمومی 

                                                 
1 Oregon Water quality indexes 
2 British Columbia Water quality indexes 
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ود توان اشاره نممترها در ایران و همچنین مطالعات پذیرفته در این زمینه میگیری پاراافزار جهت محاسبه، راحتی اندازهبودن نرم

 (.1319)بروجردنیا، 

 

 منطقه مورد مطالعه

رود خانه از کوه های هزار مسجد سرچشمه میگیرد این  .کیلومتری جاده مشهد به  کالت قرار دارد 44رودخانه کارده در 

 طول شرقی ′45°59تا '26 °59حوضه آبریز رودخانه کارده در مختصات جغرافیایی . کیلومترمربع است 431و مساحت آن 

گراد و متوسط میزان بارندگی درجه سانتی 1/8. متوسط درجه حرارت سالیانه معادل طول شمالی قرار دارد ′40°36تا°36  '25و

ده از دو شاخه اصلی تشکیل شده که عبارتند (. رودخانه کار1319باشد )صفت و همکاران، میلیمتر می 381سالیانه حوضه معادل 

ایم طبق برداری انجام دادهشاخه کوشک آباد، در این مطالعه ما بر روی بخشی از شاخه آل این رودخانه نمونه -2شاخه آل  -1از: 

 .1شکل 

 

 

 های مورد مطالعه بر روی رودخانه کاردهموقعیت ایستگاه -1شکل 

 

 برداری در طول رودخانه کاردهنمونههای : مشخصات ایستگاه1جدول 

 

 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه
A 1211 /39 43  1131 /32  112  
B 9321 /41 39  2141 /32 112  
C 9291 /41 39  1341 /41 112  
D 4321 /31 39  1311 /32 112  
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 روش تحقیق

( تعیین شده در بخشی از رودخانه کارده انجام 1ایستگاه )جدول 4در دو فصل پاییز و زمستان در  28این مطالعه در سال 

( و Ph(، اسیدیته )DO)1برداری با سه تکرار در هر ایستگاه انجام شد. پارامترهای محیطی نظیر دما، اکسیژن محلول شد. نمونه

های آب در ظروف پالستیکی که گیری و ثبت گردید و نمونهپرتابل در محل اندازه ز دستگاه( با استفاده اEC)2هدایت الکتریکی 

آوری شد. برای کلیفرم از ظروف استریل ها درج شده بود جمعاز قبل شستشو داده شده و مشخصات هر ایستگاه بر روی آن

 داری شد.گراد نگهدرجه سانتی 4 ها برای انتقال به آزمایشگاه در مجاورت یخ و دمایاستفاده شد و نمونه

 

 NSF WQIمحاسبه شاخص 

( دخیل هستند. و iQ( و کیفیت پارامتر )iW( دو عامل وزن پارامتر )1تطبق رابطه ) NSF WQIبرای محاسبه شاخص 

حاصل شده است. و Excel و نرم افزار   Calculator NSFWQIافزار آنالین مقدار شاخص برای هر ایستگاه با استفاده از نرم

، نیترات، فسفات، Ph ،BODباشد که شامل اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، پارامتر می 2تعداد پارامترها برای این شاخص 

افزار گیری شده هر ایستگاه در نرمباشد. بدین ترتیب با قرار دادن مقدار میانگین هر فاکتور اندازهدما، کدورت و کل مواد جامد می

افزار شاخص کیفیت آب خص برای هر پارامتر محاسبه شده و سپس با قرار دادن شاخص کیفیت پارامترها در همان نرممقدار شا

( کیفیت آب را 3متغییر است که براساس )جدول  111تا 1(. مقدار این شاخص بین Bhargava, 2003تعیین گردید )

 کند.بندی میدرجه

NSFWQI: ΣWi Qi         ( 1رابطه)   

 بندی کیفی آب براساس شاخصطبقه -2جدول

                                                 
1 Dissolved Oxygen 
2 Electrical Conductivity 

 محدوده شاخص کیفیت آب
111-21 عالی  
21-81 خوب  

81-11 متوسط  

11-21 بد  
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 نتایج

، نیترات، فسفات، کلیفرم مدفوعی، دما، DO ،Ph ،BODپارامتر  2با توجه به نتایج بدست آمده از سنجش آزیشگاهی 

افزار ایستگاه تعیین شده با استفاده از نرم 4برداری برای در هر دوره نمونه NSFکدورت و کل جامدات شاخص کیفیت آب 

ارائه  2و شکل  3محاسبه شد و روند تغییرات در طول دوره مطالعه به طور خالصه در جدول  NSFآنالین شاخص کیفیت آب 

های مختلف فصل پاییز و زمستان با یکدیگر دهد که روند تغییرات شاخص کیفیت آب در ایستگاهنشان می 2د. شکل گردی

کیفیت آب رودخانه کارده  NSF WQIبوده است. بنابراین براساس شاخص  81-11متفاوت بود. نوسانات شاخص کیفی بین 

 ت آب در فصل زمستان بهتر از فصل پاییز بوده است.ها در دامنه خوب قرار دارد و شرایط کیفیدر همه ایستگاه

 79های رودخانه کارده در سال گیری شده ایستگاهاندازه WQIمیانگین ارزش کیفی پارامترهای  -3جدول 

 واحد فاکتور

 سنجش

  هاایستگاه       

 وزن   
 فصل زمستان فصل پاییز

A B C D A B C D 

درصد اکسیژن 

 محلول اشباع

% 18/1 12 11 22 22 11 21 22 22 

 MPN کلیفرم مدفوعی
Per 

100m 

19/1 84 82 82 82 84 83 82 82 

Ph - 11/1 11 81 99 91 21 21 11 19 

BOD mg/L 11/1 89 81 89 12 14 89 82 14 

 C o 11/1 34 31 32 41 39 34 39 11 تغییرات دما

 mg/L 11/1 21 28 21 22 111 22 111 29 فسفات کل

 mg/L 11/1 28 28 28 28 28 28 28 28 نیترات

 NTU 11/1 24 23 23 23 24 22 22 22 کدورت

 mg/L 18/1 91 91 91 91 91 99 91 91 کل جامدات

 

21-1 خیلی بد  
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 79ها در فصل پاییز و زمستان ایستگاه NSFمقادیر شاخص کیفیت آب  -2شکل 

 

 گیریبحث ونتیجه

برای شناخت اولیه از کیفیت رودخانه ها روش ساده است  و همچنین شاخص مناسب NSF WQI استفاده از شاخص 

ای توان استفاده  برای مصارف مختلف را تعیین نمود. در مطالعهباشد که براساس آن میها میبندی کیفی آب رودخانهبرای طبقه

ایستگاه منتخب  9ماه پر آبی( و از  3ماه کم آبی،  3) ماه 9برداری در طی با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه دوهزار تنکابن نمونه

کدورت و کل جامدات محلول ، کلیفرم مدفوعی ، دما، نیترات، فسفات،DO ،Ph ،BODانجام گرفت و پارامترهای کیفی شامل 

در دوره کم آبی هر سه پهنه باال دست،  NSF WQIدر طول رودخانه بررسی گردید. با توجه به نتایج حاصل از شاخص کیفی 

( و در دوره پرآبی باال دست در محدوده خوب میان دست و پایین دست در 81-21میان دست و پایین دست در محدوده خوب )

 (. 1321( قرار دارند )خرسندی و همکاران، 11-81محدوده متوسط )

ایستگاه مختلف رودخانه  1و غیره در  DO ،Ph ،COD،  BODجهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه آیدغموش پارامترهای نظیر 

های مورد کیفیت آب در بیشتر ایستگاه Liouو  NSF WQIهای گیری شد براساس نتایج شاخصاندازه 1321طی سال آبی 

 NSF هایهای موجود در پارامترهای مورد استفاده و روش محاسبه شاخصمطالعه در رده متوسط قرار دارد. برخالف تفاوت

WQI وLiou  (.1321پوشانی بود )حسین زاده و همکاران، نتایج هر دو روش برای ارزیابی کیفیت آب دارای هم 

در بانتن اندونزی که مورده استفاده برای نیروگاه برق آبی بود  Ciambulawungپژوهشی بر روی رودخانه  2111در سال 

بود و نتایج این  NSF WQIرودخانه با استفاده از شاخص آلودگی و  انجام شد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفی آب

قرار دارد. بنابراین مشخص  11تا  18در محدوده  NSFو شاخص  81/1تا 19/1مطالعه نشان داد که شاخص آلودگی به ترتیب 

 (.Effendi, 2015شد که کیفیت آب این رودخانه در وضعیت خوب قرار دارد )

7878

7979

81

80

81

80

۷۴.۰۰

۷۶.۰۰

۷۸.۰۰

۸۰.۰۰

۸۲.۰۰

ABCD پاییز زمستان
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باشد. در این مطالعه از این های عمومی و جامع جهت بررسی کیفیت منابع آب مییکی از شاخص NSF WQIشاخص کیفی 

شاخص برای بررسی کیفیت آب رودخانه کارده استفاد شد و براساس نتایج این مطالعه آب رودخانه کارده دارای وضعیت خوب 

که به موازات این  B-IBIای شاخص زیستی تایج مطالعهمتغیر بود. این نتایج و ن 81-11باشد و در گستره برای همه مصارف می

فی تواند به تنهایی گویای وضعیت کیمطالعه انجام شده است به خوبی مشخص است که پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب نمی

 کند.ای را گزارش میهای فیزیکوشیمیایی تغییرات لحظهآب باشد و اینکه شاخص

بندی گردید و کمترین میزان شاخص ن داد که وضعیت کیفی رودخانه به دو گروه کیفی طبقهنشا B-IBIنتایج شاخص زیستی 

B-IBI  این رودخانه مربوط به ایستگاهD  و بیشترین مقدار آن مربوط به ایستگاه  41/1±81/1با مقدارA  83/3±11/1با مقدار 

 باشد.می

 

 منابع

 با آبیاری های شبکه در جهت کاربرد کارون رودخانه آب کیفی بررسی. (1311)م.  .پور کاشفی و ،.ا .توکلیزاده ،.ع .روشنفکر .1
 .1زهکشی. دوره  و آبیاری هایشبکه مدیریت ملی همایش اولین آب، کیفیت هایشاخص از استفاده

. بررسی کیفیت آب دریاچه سد آیدغموش با استفاده از 1321زاده س. زاده ا، روشنایی ق، علیپور م، حسینشکوهی ر، حسین .2

و بیالن مواد مغذی. مجله سالمت و محیط فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت و  NSF WQIشاخص کیفیت آب 

 .411تا 432: 4،4محیط ایران، 

های آبخیز از طریق بررسی تراوایی و پتانسیل . مطالعه روند سیل خیزی در حوزه1312سعیدیان ف. صفت ن، محود حسین ح،  .3
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Water quality of Kardeh River using the NSF WQI index 
 
Abstract 
The use of quantitative indicators converts a large amount of information into a single 
dimention less number that has an interpreted quality concept and definition. The NSF 
WQI quality index is a general, simple, and most widely used index. The aim of this 
study was to determine the quality of water of the Kardeh River using the quality index 
of NSF WQI. In this study, four stations were selected on the Kardeh River in autumn 
and winter season and parameters of dissolved oxygen, fecal coliform, Ph, BOD, nitrate, 
phosphate, temperature, turbidity and total solids were measured and the results 
indicated that the quality index of fall and winter seasons in the river water varies in the 
range of 81-78 and falls into a good group. This indicates the land use status around the 
river. Field observation showed that there were at least human developments along the 
river and that the physicochemical indicators reported the momentary changes. Because 
the biological indicatirs can complement the physicochemical index if they are applied 
together better results are applied together better results are obtained. 
 

Keywords: quality index, NSF WQI, Kardeh River 
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