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  مقاله پژوهشي

  

 و NSFWQIپهنه بندي كيفي آب رودخانه دره مراد بيك همدان بر اساس شاخص 
  بهره گيري از سامانه اطالعات جغرافيايي

    

  ****حسين ترابزاده، ***دكتر عليرضا رحماني، **محمدحسين ساقي ،*دكتر محمدتقي صمدي
  

  7/10/88:   ،  پذيرش    24/4/88  :دريافت 
  

  :چكيده
 رودخانه ها به عنوان يكي از منابع اساسي تامين آب براي مصارف گوناگون از جمله كـشاورزي، شـرب و صـنعت            :ه و هدف    مقدم

از اينرو  پايش كيفيت اين منابع با توجه به خشكسالي هاي اخير و توسعه شهري و روستائي يكي از وظـايف مهـم                        . مطرح مي باشند  
در برداشت آب از آن جهت همدان با توجه به اهميت رودخانه دره مرادبيك . مصوب مي گردددر حيطه مديريت محيط زيست 

 از طرفـي  .مصارف مختلف و همچنين تخليه آالينده هاي متعدد به آن، ارزيابي كيفي آب  اين رودخانه ضروري به نظر مي رسـد         
 باعـث مـي    )GIS(عـات جغرافيـايي   پهنه بندي آلودگي و ارائه تصوير صحيح از وضعيت كيفي آب هاي سطحي توسـط سـامانه اطال                 

گردد تا هرگونه تصميم گيري مديريتي كه اثرات زيست محيطي آن بصورت مستقيم و يا غير مستقيم متوجه آب هـاي سـطحي                       
  .كشور باشد، با آگاهي بيشتري اتخاذ گردد

 انجام گرفت  ايستگاه  مورد نظر6 از  ماه7 طيمقطعي مي باشد، نمونه برداري در توصيفي ـ   در اين مطالعه كه از نوع :روش كار
، هـدايت   pH ، كليفرم مدفوعي، نيترات، فسفات، كلـسيم، منيـزيم، آمونيـاك،          BODژن محلول،   دما، اكسي : و پارامترهاي كيفي شامل   

 بـا اسـتفاده از      مطالعـه داده هـاي حاصـل از       . الكتريكي، كل جامدات، كل جامدات محلول و معلق، در طول رودخانه بررسي گرديد            
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت مسير رودخانه با استفاده از نرم افزار سـامانه              NSFWQI)( ص ملي كيفيت آب     شاخ

  . اطالعات جغرافيايي پهنه بندي گرديد
 در  بهترين وضعيت كـه مربـوط بـه ايـستگاه اول بـود                NSFWQI نتايج بدست آمده مشخص مي سازد كه ميانگين شاخص           :نتايج  

   مي باشد كه وضعيت متوسـط را از لحـاظ شـاخص كيفـي مـورد اسـتفاده مـشخص مـي سـازد و ميـانگين مـذكور               78/62معادل  
   نـشانگر بـروز وضـعيت كيفـي بـد       كـه  محاسـبه گرديـد  49/27 مي باشد معـادل 6در بدترين حالت كه مربوط به ايستگاه شماره    

  .مي باشد
 شـاخص مناسـبي جهـت پهنـه بنـدي رودخانـه دره              NSFWQIص كيفيـت     براساس نتايج حاصل از اين مطالعـه ، شـاخ          :نتيجه نهايي 

با پايش عوامل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي و همچنين با كنترل شاخص كيفـي مـذكور در ايـستگاه هـاي                   . مرادبيك معرفي گرديد  
يم گيـري در    مورد نظر، اثرات زيست محيطي ورود آلودگي در قسمت هاي مختلف رودخانه بخوبي مشهود بوده و امكان تـصم                  

  .خصوص نحوه استفاده از آب در بخش هاي مختلف آن را براي مسئولين ذي ربط فراهم مي سازد
   

  هارودخانه / شاخص كيفيت آب / سامانه اطالعات جغرافيايي / پهنه بندي  : كليد واژه ها
   

  :مقدمه 
رودخانه ها و آب هاي جاري، از دير باز مـورد نيـاز و                    

  ع بشري بوده انـد و بـراي بهـره بـردن از            مورد توجه جوام  
  
  
  

شهرها و مراكز صنعتي و كشاورزي  معموال در      ،  منابع آب   
بـا گذشـت زمـان و       . نزديكي رودخانه ها بر پـا شـده انـد         

  گسترش اين جوامع و به تبع آن افزايش استفاده از منابع          
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   همداندانشگاه علوم پزشكي و مركز تحقيقات علوم بهداشتي  بهداشت دانشكده مهندسي بهداشت محيط گروه استاديار *

  )saghi9@gmail.com( پزشكي سبزواردانشگاه علومعضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط  **
  دانشگاه علوم پزشكي همدانو مركز تحقيقات علوم بهداشتي ر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشيا ***

  عضو هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه بوعلي سينا همدان ****



    و همكارانمحمدتقي صمديدكتر                                                                                                             پهنه بندي رودخانه دره مرادبيك
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آبي، دخل و تصرف غير طبيعي و تغيير شرايط كيفـي آب   
رشـد جمعيـت و     ). 1(افزايش پيدا كرده اسـت    رودخانه ها   

آلودگي هاي ناشي از تخليه انواع فاضـالب هـاي شـهري،            
صنعتي و كشاورزي، شيرابه محل هـاي دفـع زبالـه، روان            

گسترش آلودگي و محدود تـر شـدن         آبهاي سطحي باعث  
 پهنه بندي كيفيت    )1،2(شده است در دسترس   منابع آب   

 در مديريت كيفيـت     آب رودخانه اولين و مهمترين مرحله     
همچنين شناخت كيفيت   . مصوب مي گردد  سطحي   آبهاي

آبهاي سطحي جهت مصارف شرب، صـنعتي و كـشاورزي          
 شناخت نقاط آلـوده     .امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد      

و آالينده هاي منطقه باعث استفاده بهينه و مناسب از آب     
پايش و كنترل آبهاي    . )2،3(در  مصارف مختلف مي گردد     

سطحي جهت مصارف مختلـف آن امـري الزم و ضـروري            
محسوب مي شود تا از اين طريق آبي با كيفيت باال جهت            

 قـرار گيـرد   مصرف كنندگان   مصارف مختلف در دسترس     
 بــا پيــشرفت و توســعه فنــاوري، اطالعــات ماگــهم. )4،5(

بيشتر با شـرايط آسـان و در زمـاني كوتـاه تـر در اختيـار         
مـورد آب هـاي سـطحي، بايـد         در  . انسان قرار مـي گيـرد     

اطالعات مربوطه را پردازش كرده و نتيجـه خالصـه شـده            
. آن را براي كاربردهاي مختلف به متخصصين ارائـه نمـود          

يكي از روش هاي بـسيار سـاده و دور از پيچيـدگي هـاي          
رياضي و آماري كه مي تواند شـرايط كيفـي آب را بـازگو              

. اشــدنمايــد، اســتفاده از شــاخص هــاي كيفــي آب مــي ب
شاخص هاي كيفي آلـودگي روش هـايي هـستند كـه در             
مــديريت كيفــي آب مــي تــوان از آن بعنــوان يــك ابــزار  
  مــــديريتي قــــوي بــــراي تــــصميم گيــــري هــــاي 

  شـــاخص كيفيـــت آب . )6،7(مربوطـــه اســـتفاده نمـــود
National Sanitation Foundation Water Quality Index )NSFWQI( 

طبقه بندي كيفيت    يكي از شاخص هاي پر كاربرد  جهت         
 pHآب هاي سطحي مي باشدكه بر اسـاس پارامترهـاي،   

,DO ,TS ,BOD كدورت، دما، فسفات ، نيترات و كليفرم ،
 NSFWQI شاخص از استفاده .)7،8(ميگردد تعيين مدفوعي

طبقه بندي كيفي آبهاي سطحي      براي و بوده بسيار متداول 
از لحاظ آشاميدن شاخصي كامل و جـامع محـسوب مـي            

آن ميتـوان ديـد مناسـبي  در مـورد            بكارگيري با   وردد  گ
از طرفـي   . )1،9،10(كيفيت آب رودخانه ها به دست آورد      

پهنه بندي آلودگي و ارائه تصوير صحيح از وضعيت كيفي          
هــاي ســطحي توســط ســامانه اطالعــات جغرافيــايي   آب

Geographic Information System )GIS(مي گردد باعث  

  
محيطي  ري مديريتي كه اثرات زيستگي هرگونه تصميم  تا

آن بصورت مستقيم و يا غيـر مـستقيم متوجـه آب هـاي              
    .  )11-13(سطحي باشد، با آگاهي بيشتري اتخاذ گردد

رودخانــه دره مــراد بيــك در گــستره دامنــه شــرقي        
سلسله جبال زاگرس شمالي و در ميان رشته كوه الوند در           

ايـن رود خانـه     . تمحدوده جنوبي همدان قرار گرفته اسـ      
داراي توپوگرافي با شيب نسبتا زياد بوده و هرچه به پائين        

ايـن رود   . دست پيش مي رود از شيب آن كاسته مي شود         
خانه از ارتفاعات الوند سر چشمه گرفته و پس از عبـور از             
ــا رود خانــه هــاي جــاري ديگــر   شــهر همــدان  همــراه ب

بر اسـاس   . شهرستان، وارد رودخانه سيمينه رود مي گردد      
آب منطقه اي استان همدان ، مـساحت         سازمان  گزارشات  

 كيلومتر مربع بوده و ميـزان       30حوضه آبريز اين رودخانه     
آب . آبدهي آن در فصول مختلف سـال متغيـر مـي باشـد            

شرب روسـتاي دره مـراد بيـگ و زمـين هـاي كـشاورزي        
در  . اطراف آن به وسيله آب اين رود خانه تامين مي گردد          

آالينده هاي مختلفي وارد  مي گـردد كـه          آن  ر  طول مسي 
آالينده هاي حاصل از  فعاليت هاي كشاورزي و يـا            شامل  

  آالينده هـاي ناشـي از فاضـالب هـاي صـنعتي و انـساني               
  . مي باشد

الزم به ذكر است كه شهر همدان فاقـد شـبكه جمـع                  
آوري فاضالب بوده و در برخي نقاط فاضالبهاي شـهري و           

 رودخانه مذكور وارد مي گردد كه كيفيت آب         روستايي به 
. )14(اين رود خانه را با خطر جدي روبه رو سـاخته اسـت    

 پايش و كنترل آالينده هاي ورودي بـه ايـن           بهمين لحاظ 
رودخانه جهت كنترل ، حفظ كيفيت و نيز تعيين كاربري          

   .مناسب از آب آن امري الزم و ضروري به نظر مي رسد
  :روش كار

ايـن مطالعـه     : ن ايستگاه هاي مورد مطالعه در طـرح       تعيي      
مقطعي مي باشد و طي آن كيفيت ـ توصيفي  يك مطالعه 

 ايستگاه از طـول آن  بـا         6آب رودخانه دره مراد بيگ  در        
  مورد پايش و كنتـرل قـرار    NSFWQIاستفاده از شاخص    

ين منظور ابتدا موقعيت كلي رودخانـه بـا         مبه. گرفته است 
 . مورد بررسي قـرار گرفـت      1/50000شه هاي   استفاده از نق  

سپس با مطالعه مسير رودخانه، ايستگاه هاي مورد نظر بـا           
توجه به مكان ورود آالينده ها و امكان نمونه برداري از آن            

ايستگاههاي انتخاب شده بـه شـرح ذيـل         . مشخص گرديد 
  : مي باشند

  آب رودخانه به روستاي دره مرادبيگ  ورودي: ايستگاه اول



 53اره مسلسل ـــ، شم 1388 پائيز ، 3دهم ، شماره شانز دوره                 ن   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدا

  

40
  

  مرادبيگ  از روستاي دره خروجي آب رودخانه: دوم يستگاها
  ورودي آب رودخانه به شهر همدان : ايستگاه سوم

  در درون منطقه شهري شهر همدان : ايستگاه چهارم
  دردرون منطقه شهري شهر همدان: ايستگاه پنجم
  در خارج از منطقه شهري همدان: ايستگاه ششم

 بـا اسـتفاده از   پس از مشخص شدن نقـاط مـورد مطالعـه،        
 مختصات جغرافيـايي   e Trex VISTA مدل GPSدستگاه 

ــد   ــشخص گردي ــرداري م ــه ب ــاط نمون ــي . نق ــت كل   موقعي
  . آورده شده است1ايستگاه هاي مورد مطالعه در شكل 

  

  
  

  موقعيت ايستگاه هاي مورد مطالعه در طول مسير :1شكل 
  ك دره مرادبيرودخانه

  

از ايستگاه هاي مشخص شـده      نمونه برداري    : نمونه برداري 
اواسـط  ( و بـصورت ماهيانـه     1387-88 ماه سال    7در طي   
برداشت و نگهداري و سنجش عوامل      . انجام گرفت ) هر ماه 

مــورد نظــر در نمونــه هــاي آب  بــا اســتفاده ازروش هــاي 
و امكانات آزمايشگاه شيمي آب و فاضـالب         )15(استاندارد  

  . گرديد انجام دانهم پزشكي دانشگاه علوم دانشكده بهداشت
 پـارامتر هـاي  فيزيكـي، شـيميايي و           مطالعـه در اين         
، BOD ,pH ,DO: ژيكـي مـورد آزمـايش عبارتنـد از      بيولو

دما، هدايت الكتريكي، كل جامدات، كـل جامـدات معلـق،           
كل جامدات محلول، كدورت، نيترات، فسفات، آمونيـاك و         

  .كليفرم مدفوعي
سيژن محلـول بـا اسـتفاده از       ميـزان اكـ   : آزمايش نمونه هـا     

 سـاخت شـركت    sension 6 متر پرتابل مدل DOدستگاه 
HACH             ميزان هـدايت الكتريكـي و كـل جامـدات معلـق ،

 متر پرتابل مـدل     TDS و ECنمونه ها با استفاده از دستگاه       
sension 5 ساخت شركت HACH ،pH ه ها باـــــــ نمون  

  
 ساخت  sension1 متر پرتابل مدل pHاستفاده از دستگاه 

ميـزان  .  و در محل اندازه گيـري گرديدنـد        HACHشركت  
غلظت نيترات و فسفات  با استفاده از روش استاندارد و بـا             

 UV-1700 مـدل  UV- Visible دستگاه اسپكتروفتومتري

Pharma Spect Shimadzo ــه ترتيــب در  680 و 220  ب
بـا  كدورت نمونه ها در آزمايـشگاه       . نانومتر قرائت گرديدند  

 HACH 2100Nاستفاده از دسـتگاه كـدورت سـنج مـدل     
كليفــرم هــاي مــدفوعي بــا اســتفاده از روش . قرائــت شــد

استاندارد صافي هاي غـشايي و بـا كمـك دسـتگاه  پمـپ               
 و دستگاه انكوباتور كـشت ميكروبـي        Milliporeخالء مدل 

 ميلي ليتـر از نمونـه محاسـبه    100 در WTE Binderمدل
ز با استفاده از دسـتگاه انكوبـاتور         نمونه ها ني   BOD. گرديد
BOD مدل WTW TS606/2-I  وجامدات كل نمونه ها بـا 

 درجـه   105 تا   103استفاده از روش استاندارد و در دماي        
  .)15(سليسيوس تعيين گرديد
ــي ــا 1970 در ســال  :NSFWQI محاســبه شــاخص كيف  ب

حمايت سازمان بهداشت ملي امريكا، بـراون و همكـارانش          
هشي را بر اسـاس نظـر سـنجي از تعـداد            شاخص كيفي كا  

زيادي از افراد متخصص با تخصص هاي گونـاگون در ايـن            
 پـارامتر مهـم آب بـا وزن دهـي           9 و از    نـد زمينه ارائـه داد   

بيـشتر وزن دهـي     . مناسب به اين منظور استفاده نمودنـد      
به ميـزان   ) .D.O(آب  در  مربوط به غلظت اكسيژن محلول      

ط به غلظـت كـل جامـدات         واحد و كمترين آن مربو     17/0
در نهايـت وضـعيت     .  واحد بـوده اسـت     07/0آب به ميزان    

بسيار خوب كيفيت آب با رنگ آبي ، وضعيت خوب با رنگ      
سبز ، وضعيت متوسط با رنگ زرد ، وضـعيت بـد بـا رنـگ          
نارنجي و وضعيت خيلي بد كيفيت آب با رنگ قرمز نـشان            

  .)12(داده شده است
داده هـاي    :  بنـدي رودخانـه    تهيه نقشه هاي نهـايي و پهنـه       

ــزار هــاي  مطالعــهحاصــل از ايــن  ــرم اف ــا اســتفاده از  ن  ب
ArcView GIS 3.3و Arc GIS  مورد بررسي قرار گرفتنـد .

سپس با توجه به رنگ بندي فوق الذكر ، مقطـع رودخانـه             
نـرم افـزار    . پهنه بندي و نقشه هاي نهايي آن تهيه گرديـد         

مـودن مختـصات    هاي مـذكور قـادر مـي باشـند بـا وارد ن            
جغرافيايي نقاط نمونه برداري به آن ، محدوده دقيـق ايـن            

  .نقاط را بر روي نقشه مورد نظر مشخص نمايند
  :نتايج
 كه گرديدبا توجه به داده هاي به دست آمده مشخص              

   مورد مطالعـهايستگاه هايساير به    نسبت1ايستگاه شماره
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در تمامي پارامترهـاي مـورد سـنجش غلظـت كمتـري را             
   از آلـــودگي كمتـــري نـــسبت بـــه ســـاير ، هدانـــشان د

ايستگاه ها بر خوردار مي باشد و مي توان با انجام تـصفيه             
اوليه ، از آب اين ايستگاه جهـت مـصارف شـرب اسـتفاده              

  . نمود
 (mg/Lبيشترين غلظت هـاي مربـوط بـه  آمونيـاك                  

، هــدايت الكتريكــي  ) mg/L)  53(، فــسفات كــل  )40
)cm/Sµ1200 (  ــل ــدات كـــ ،  ) mg/L 1750(و جامـــ

در ) mg/L 3(همچنين كمترين غلظت اكـسيژن محلـول        
ــستگاه  ــرات  6اي ــت نيت ــشترين غلظ در ) mg/L 68( و بي

  .  مشاهده گرديد4ايستگاه 
هاي  آب در ايستگاه  كيفيت NSFWQIبراساس شاخص     

ايستگاههاي  و در يت متوسطكيف87 در آبان ماه 2و1شماره
همچنين بر اساس اين    . . ديگر كيفيت بد را دارا بوده است      
 1 در ايـستگاه شـماره       87شاخص، كيفيت آب در آذر مـاه      

 خيلي بد و در ساير ايستگاه ها بـد          4متوسط و در ايستگاه     
 نيزكيفيـت آب در      87در نمونه برداري دي مـاه     . بوده است 

ايـستگاه هـاي ديگـر  بـد          متوسـط و در      1ايستگاه شماره   
كيفيت  87بهمن ماه  برداري در نمونه. گرديده است گزارش

، متوسط و در ايستگاههاي     2و1شماره   آب در ايستگاه هاي   
 و 87در نمونــه بــرداري اســفندماه. ديگــر بــد بــوده اســت

متوسط 1 ،كيفيت آب در  ايستگاه شماره        88فروردين ماه   
 بـرداري ارديبهـشت     و در ايستگاه هاي ديگر بد و در نمونه        

متوسـط و در    2و1، كيفيت آب در  ايستگاه شماره          88ماه  
ميــانگين شــاخص . ايــستگاه هــاي ديگــر بــد بــوده اســت

NSFWQI           در ماههاي مورد مطالعه براي ايـستگاه شـماره 
، ايـستگاه شـماره     53/44) 2(، ايستگاه شـماره     78/62) 1(
ره ، ايـستگاه شـما    50/30) 4(، ايستگاه شـماره     94/34) 3(
 محاسبه گرديـده    49/27) 6(و ايستگاه شماره    30/ 84) 5(

  .است
  :بحث
 در نمونـه بـرداري از    نتايج مطالعه بيـانگر آنـست كـه             

 در مــاه هــاي مختلــف، كيفيــت آب در ايــستگاه  رودخانــه
عليـرغم اينكـه در     .  در حـد متوسـط بـوده اسـت         1شماره  

، كـدورت و  كليفـرم       DO,BOD، ميـزان    1ايستگاه شـماره  
  هـــدفوعي در حد استاندارد و قابل قبولي مي باشد، اما بم

  ادهــــــدليل باال بودن نيترات و فسفات كه ناشي از استف
از كودهاي كشاورزي در باال دسـت رودخانـه مـي باشـد و              

   آب و تاثير متقابل اين پارامترها در pHپايين بودن 

  
 نيـز كيفيـت   1يكديگر باعث شده است تا ايـستگاه شـماره       
كيفيـت آب در   . خوبي از نظر ايـن شـاخص نداشـته باشـد          

  ايــستگاه هــاي بعــدي نيــز امتيــاز كيفيــت بــد را دريافــت 
نموده اند كه اين امر مي توانـد ناشـي از تخليـه مـستقيم               
فاضالب هاي شهري و صنعتي به داخل رودخانـه و آلـوده            
. ساختن اين رودخانـه بـه وسـيله ايـن فاضـالب هـا باشـد         

 88 و ارديبهشت    87تنها در دي و بهمن       2 ايستگاه شماره 
  كيفيت متوسط داشـته كـه ايـن امـر مـي توانـد ناشـي از                 
بارش هاي پائيزي و زمستاني، باال رفتن دبي آب رودخانـه           
  و رقيــق شــدن آالينــده هــا در ايــن ايــستگاه باشــد و در  
نمونه برداري ماه هاي ديگر وضعيت كيفي بـد رادارا بـوده            

 4فيــت آب در ايــستگاه شــماره ، كي87در آذر مــاه . اســت
امتياز خيلي بد را دريافت داشته كه ايـن امـرممكن اسـت             

.   باشـد  4ناشي از زمان نمونه بـرداري در ايـستگاه شـماره            
نمونه برداري از ايستگاه مذكوردر ساعات اوليـه روز انجـام           
گرديــده كــه زمــان اوج تخليــه فاضــالب بــه رودخانــه  از  

ايـن وضـعيت بـراي      .   است نزديكترين كانون آلودگي بوده   
 رخ داده است كـه      88 نيز در ماه فروردين    6ايستگاه شماره   

ناشي از بارندگي هـاي شـديد در روزهـاي قبـل از نمونـه               
برداري بوده كه اين  بارش ها آالينده هاي سطحي زيـادي            

  . را وارد اين قسمت از رودخانه نموده است
ــه كيفيــت آب رودخا       ــاران مطالع ــه هوشــمند و همك ن

 دارخـوين ،  ـكارون در استان خوزستان در محدوده گتوند  
را شامل چهار ايـستگاه گتونـد، مالثـاني،اهواز و دارخـوين            

  و محـدوده مـورد     ندانجام داد ) 82-84(براي سه سال آبي     
 و بـا اسـتفاده از شـاخص          GISمطالعه را بوسيله نرم افـزار       

NSFWQI   داد نتايج اين مطالعه نشان     .  پهنه بندي نمودند
 براي كليه ايستگاهها  NSFWQI كه مقدار عددي شاخص

 قرار دارد و به همين لحاظ كيفيت آب         50-65در محدوده   
رودخانه كارون در منطقـه مـورد مطالعـه جـزو آبهـاي بـا               

  ديگريپژوهشگران .)11(گرديد بندي طبقه متوسط كيفيت
 و كمبود اكـسيژن محلـول را در طـول    NSFWQIشاخص  

مــورد مطالعــه  Manzanares  و  Guadarramaرود خانــه 
 سـال   2نمونه برداري در طول رود خانـه بـراي          . قرار دادند 

ــه هــا از   ) 2003-2001(   6متــوالي انجــام گرفــت و نمون
 پـارامتر شـامل     11در اين مطالعه    . ايستگاه برداشت گرديد  

pH ،هدايت الكتريكي ، TSS ،آمونياك، نيترات، نيتريت ،   
 و درجه حرارت مورد مطالعـه        COD   ، BOD  ،DOفسفات،  

  نتايج . قرار گرفت و نتايج آن بصورت فصلي گزارش گرديد
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در ابتـداي    NSFWQIاين مطالعه نشان داد كـه شـاخص   
و ) كيفيـت خـوب    (70 حائز امتياز  Guadarramaرودخانه    

گرديـده  ) كيفيـت متوسـط    ( 64در انتهاي  آن در امتيـاز        
اي رودخانـه   بـر  همچنـين مقـدار عـددي شـاخص    .  است

Manzanares    ميرزايـي و    .)1( گزارش گرديد  65 نيز حدود 
همكــاران مطالعــه مــشابهي بــر روي پهنــه بنــدي كيفــي  

در ايــن .  انجــام دادنــد1383رودخانــه جــاجرود در ســال 
و   NSFWQI شــاخص 2مطالعــه جهــت پهنــه بنــدي از 

Ahmed Said  پارامترهاي مـورد مطالعـه   .  استفاده گرديد
، TS ، هـدايت الكتريكـي،   NSFWQI  ، pHبراي شـاخص  

كليفرم هاي مدفوعي، فسفات، نيترات، كـدورت، اكـسيژن         
 بود و اندازه گيـري پارامترهـاي مـذكور در      BODمحلول،

مطالعه  نتايج اين. گرفتفصلي انجام  طول يكسال و بصورت
نشان داد كه عليرغم ورود آلودگي در باال دسـت رودخانـه،        

. )16(بود طبيعي بااليي برخوردار     رودخانه از قدرت پااليش   
 NSFWQIشــاخص 1385كريميــان و همكــاران در ســال

. جهت پهنه بندي رودخانه زهره را مورد مطالعه قرار دادند         
 ايـستگاه در طـول رودخانـه    9ايستگاه هاي منتخب شامل  

 سـال آبـي، از   1بود و نمونه ها بصورت ماهيانه و در طـول         
ارامترهـاي مـورد مطالعـه    پ. اين ايستگاه ها برداشت گرديد    

 ، هدايت الكتريكـي، كليفـرم       pHدر اين تحقيق نيز شامل      
  BODهاي مدفوعي، فسفات، كدورت، اكـسيژن محلـول و  

نتايج اين مطالعه نـشان داد كـه آب ايـن رودخانـه در         . بود
و بتـدريج در    اسـت   سرچشمه داراي كيفيت مناسب بـوده       

ــا پــساب هــاي گونــاگون آلــوده شــده و     از طــول مــسير ب
رســيده بــد   تــا بــه حــد كيفيــتهشــد كاســته آن كيفيــت

  .)3(است
  :نتيجه نهايي

 نشان مي دهد كه كيفيـت       مطالعهنتايج حاصل از اين          
ــف    ــاي مختل ــاه ه ــه دره مرادبيــك در طــي م آب رودخان

امــا آلــودگي رودخانــه از طــرف . تغييــرات چنــداني نــدارد
سرچشمه آن به طرف خروجي از شهر به نحو چـشمگيري           

يشتر شده و از كيفيت آب اين رودخانه كاسته مـي شـود             ب
كه ايـن امـر نـشان دهنـده ورود فاضـالب هـاي خـانگي،                

جهت حفظ ايـن    . كشاورزي و صنعتي به رودخانه مي باشد      
منبع آبـي  از خطـر آلـودگي، نيـاز بـه  اجـراي قـوانين و                   
دستورالعمل هاي سختگيرانه مي باشد تا سـالمت جامعـه          

   حفـظ  بعـدي  هـاي  بع آب بـراي نـسل     گرديده و منـا    تامين
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