
 

 

آب رودخانه گرگر با استفاده از شیمیایی و میکروبی  ،فیزیکی وضعیت تحلیل
 NSFشاخص کیفیت آب 

 ∗∗∗2نافشین تکدستا، ∗∗مهران افخمی، 1 ∗سوده طهماسبی

  چکیده
با استفاده از . باشدآب میهاي کیفی استفاده از شاخصها، هاي بررسی کیفیت آب رودخانهیکی از روش :مقدمه
هاي کیفی آب بصورت یک عدد منفرد و بدون گیريکیفی، حجم زیاد اطالعات نمونه برداري شده، از اندازههاي شاخص

هاي ، از میان شاخصNSFشاخص کیفیت آب . اي استشود که داراي مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شدهبعد تبدیل می
  . باشدت آب، بیشترین کاربرد را دارا میعمومی کیفی
میزان تا بندقیر با استفاده از شاخص کیفیت آب رودخانه گرگر از بند تکیفی بررسیمطالعه با هدف این  :روش بررسی

برداري شد ماه نمونه 6به مدت  بر روي رودخانه ایستگاه تعیین شده 10بدین منظور از . ، انجام پذیرفته استNSFآب 
و  کلیفرم مدفوعی مورد سنجش قرار گرفتند، دماي آب، کدورت و BOD ،DO ،pH ،PO4 ،TS ،NO3و پارامترهاي 

  . گردیدندبررسی  NSFWQIنتایج حاصل با استفاده از شاخص کیفیت آب 
بندي هاي متوسط و ضعیف طبقهبازه گروههمه نقاط در ، در رودخانه که کیفیت آب در این نتایج نشان دادند :هایافته
برداري، بطور متوسط ماه نمونه 6که در طول  دادنشان  NSFهمچنین نتایج محاسبه شاخص کیفیت آب . شودمی

تگاه ، بدترین و ایس5/51با عدد شاخصماهی هاي پرورشدست خروجی تعدادي از حوضچهدر پایینفرج ایستگاه چم
بهترین شرایط را نسبت به  5/57با عدد شاخصهاي مختلف الدست و قبل از ورود پساب کاربريدر بابندمیزان شوشتر 

   .بوددر نوسان  60تا  48هاي مورد مطالعه از  دامنه تغییرات در ایستگاه. بودندسایر نقاط رودخانه دارا 
ت رودخانه هاي پرورش ماهی بر کیفیمنابع آالینده بخصوص پساب حوضچه بطورکلی تأثیرگذاري باالي :نتیجه گیري

 خر در پایینتوجه به قدرت خودپاالیی رودخانه، در ایستگاه آبا با این وجود، .بود کامالً مشهود در بازه هاي مختلف،
در نهایت بهبود کیفیت آب رودخانه گرگر در گرو مدیریت صحیح  .گرددقبولی حاصل میبتاً قابلکیفیت نسدست، 

   . باشدهاي مختلف و کاهش بار آلودگی آنها میپساب کاربري

  
  .، رودخانه گرگرپساب حوضچه پرورش ماهی، NSFکیفیت آب، شاخص کیفی آب  :کلیدي کلمات

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد آلودگی هاي محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان  ∗

 

  سازمان آب و برق خوزستان  ،محیط زیست دکتري  ∗∗
شاپور  دانشگاه علوم پزشکی جندي دانشکده بهداشت، ،مرکز تحقیقات فناوري هاي زیست محیطی عضو بهداشت محیط وگروه  ،استادیار ∗∗∗
  اهواز

  نویسنده مسئول -1
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                                            ۶۳                                                                                                                             و همکاران سوده طهماسبی

  
  ۱۳۹۰۱۳۹۰پاييز  پاييز    ،،۴۴ة ة شمارشمار  سال سوم، سال سوم،   پژوهشي علوم بهداشتي، پژوهشي علوم بهداشتي،   ––علمي علمي   فصلنامه

  
 

   مقدمه
ترین منابع تأمین ها به عنوان یکی از مهم رودخانه

هاي صنعت، کشاورزي و انتقال آب مصرفی بخش
 .)1( و مصارف شهري از اهمیت خاصی برخوردارند

بمنظور تأمین آب حفظ کیفیت منابع آب 
هاي تفریحی ها و کاربريآشامیدنی، ارتقاء فعالیت

و ایجاد یک اکوسیستم مناسب براي ماهیان و 
حیات وحش، مستلزم کیفیت باالي آب رودخانه 

بدین دلیل، آگاهی از روند تغییرات کیفی . باشدمی
ها همراه با شناسایی عوامل اصلی آب رودخانه

 باشدي برخوردار میآلودگی آن از اهمیت بسیار
همراه با پیشرفت و توسعه فناوري، اطالعات . )2(
تر در اختیار تري در زمانی کوتاهتر و آسانوانفرا

هی از شرایط در مبحث آگا. گیردانسان قرار می
هاي سطحی نیز باید کیفی و یا آلودگی آب

اطالعات مربوطه را پردازش کرده و نتیجه خالصه 
متخصصان  لف بهـکاربردهاي مختشده آن براي 

هاي بسیار ساده و دور از یکی از روش. ه گرددـارائ
تواند شرایط هاي ریاضی و آماري که میپیچیدگی

هاي  تفاده از شاخصکیفی آب را بازگو کند، اس
ها اطالعاتی شاخص .)3( باشدکیفی آب می

ها ارائه زیست و کیفیت اکوسیستممورد محیطدر
توانند در سطح یک حوزه آبخیز یا دهند و میمی

در یک تعریف ساده . کل کشور قابل استفاده باشند
توان گفت که می ي کیفیت آبهادرباره شاخص

ها ابزار ساده و مناسبی براي تعیین شرایط شاخص
کیفیت آب بوده و مانند هر ابزار دیگري، نیازمند 
آگاهی از اصول و مفاهیم اساسی آب و موضوعات 

ها پایش منظم رودخانه ).4( باشندمی مربوطه
ریزي و طراحی بصورت هدفمند و براساس برنامه

بندي آن با روش شاخص مناسب و سپس درجه
به تغییرات و تحوالت  کیفی، امکان دسترسی

بینی اقدامات کاهش آلودگی در کیفی و پیش
حوزه آبریز رودخانه را براي مدیران و مسؤوالن 

جه به اهمیت آب و مسائل توبا. کندفراهم می
هاي زیست مربوط به آن، شمار زیادي از شاخص

 هاي گذشته توسط سازمانمحیطی در طول سال

 
ها و مؤسسات مختلف، اعم از دولتی و یا 

یکه در دهه خصوصی، پیشنهاد شده است، بطور
در زمینه  مندي زیاديآخر قرن بیستم، عالقه
کیفی آب هاي کنترل ایجاد و یا بهبود شاخص

 1هورتون .براساس شرایط موجود ایجاد شده است
اولین شاخص کیفیت آب را ارائه نمود ) 1965(
هاي ایجاد شده می توان به شاخص بعد از آن). 5(

در  1999در سال  2توسط استنباك گیلژانف
در  4و ریچادسون 1994در سال  3کرواسی، کوپر

اشاره فریقاي جنوبی و استرالیا، آ در 1997سال 
در امریکاي مرکزي  1998ال همچنین در س. نمود

قابل توجهی در راستاي ایجاد هاي پیشرفت
در این زمینه  5هاي کیفی توسط لئونشاخص

در ایران نیز مطالعاتی در این . )3( حاصل گردید
ستانی در شیخجمله خصوص انجام شده است از 

هاي هاي کیفی آببه تبیین شاخص 1380سال 
پذیري کیفی کاربرد آن در ارزیابی آسیبسطحی و 
؛ همچنین )6(ها پرداخت بندي رودخانهو پهنه
هاي سلیم و همکاران با استفاده از شاخصجعفري

کیفی آب، کیفیت آب رودخانه قشالق را مورد 
ر شمسایی و همکاران نیز د؛ )2(بررسی قرار دادند 

هاي کیفی به بررسی تطبیقی شاخص 1384سال 
و  6NSFهاي بریتیش کلمبیا و اخصمثل شآب 
 بندي کیفی رودخانه کارون و دز پرداختندپهنه

)3(.   
گروه اصلی  5هاي کیفیت آب به بطورکلی، شاخص

  ):7(گردند تقسیم می
ها به در این نوع شاخص: هاي عمومیشاخص )1

نوع کاربري و مصرف آب توجهی نشده و صرفنظر 
بندي طبقهاز نوع مصرف به تعیین وضعیت و 

کیفی آب میپردازد مثل شاخص کیفیت آب 
NSF )8.( 

                                                        
1 . Horton 
2 . Stunbuk Giljanove 
3 . Coper 
4 . Richardson 
5 . Leon 
6 . National Sanitation Foundation 
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در این نوع شاخص، : هاي مصارف ویژهشاخص )2
بندي کیفیت آب براساس نوع مصرف طبقه

، ...)عمومی، شرب، کشاورزي، حفظ حیات آبی، (
 .)9( صورت میگیرد

ها براي در این شاخص: هاي آماريشاخص )3
هاي آب از روشارزیابی و بیان اطالعات کیفی 

آماري گوناگونی استفاده شده و نظرات و سالیق 
 .باشندشخصی کمتر در آن دخیل می

ها بصورت این نوع شاخص: هاي طراحیشاخص )4
-گیري مدیریتی مطرح میخاص براي تصمیم

گردند و اصوالً براي کمک به اتخاذ تصمیمات 
 خاص و یا حل مشکالت مشخصی مطرح می

 . شوند
هاي کیفی شاخص: ي بیولوژیکیهاشاخص )5

بیولوژیکی آب عموماً کیفیت آب را در مقام اثرات 
   .)6( نمایندآن بر روي زیست آبی ارزیابی می

شاخص هاي ذکر شده، با مقایسه بین شاخص
 کیفیت آب مؤسسه ملی بهداشت امریکا

)NSFWQI( از . بعنوان شاخص برتر انتخاب شد
دالیل عمده انتخاب این شاخص در این تحقیق 

توان به مرسوم بودن، ساده بودن، دارا بودن می
گیري  افزار جهت محاسبه، راحتی اندازهنرم

پارامترها در ایران و همچنین مطالعات صورت 
   .)10( پذیرفته در این زمینه اشاره نمود

مراحل  NSFWQIی براي محاسبه شاخص کیف
  :زیر باید طی شود

پارامتر اکسیژن محلول،  9تهیه اطالعات کیفی  -
، نیترات، فسفات، pH ،BODکلیفرم مدفوعی، 

 دماي آب، کدورت و کل مواد جامد؛
هاي محاسبه زیر شاخص هر پارامتر از منحنی -

شاخص کیفیت با استفاده از نرم افزار 
NSFWQI calculator ؛  

فاکتورهاي وزنی هر پارامتر با توجه به تعیین  -
تعداد پارامترهایی که اطالعات کیفی آنها در 

مقادیر وزنی شاخص  1جدول  دسترس میباشد؛
 .دهدکیفیت آب را نشان می

  :محاسبه شاخص نهایی از رابطه زیر -

NSFWQI = ∑ .    Wi Qi )1                    (
                                                         

  :در اینجا
Wi  = 1تا  0وزن یا درجه اولویت عامل که از 

  .متغیر است
Qi  = تا  0عیار یا کیفیت پارامتر که تغییرات آن از

  .است 100
WQI  = 100تا  0شاخص کیفیت آب که از 

  .باشدمتغیر می
توان با استفاده از مجموع شاخص یسپس م

برداري، شاخص کیفیت هاي نمونهکیفیت آب ماه
ماهه را براي هر نقطه تعیین نموده و مقدار  6

حاصل را با جدول شاخص کیفیت آب مقایسه 
  .نمود

خانه گرگر با در این مطالعه کیفیت آب رود
مورد بررسی  NSFشاخص کیفیت آب استفاده از 
  :، عبارتند ازف این مطالعهاهدا. گیردقرار می

هاي گرگر در بازهتعیین کیفیت آب رودخانه  .1 
  مختلف؛

بدست آوردن نمایی کلی از وضعیت کیفیت . 2 
کمک به متخصصان و  درجهتآب این رودخانه 

  و  مربوطه؛ تصمیم گیران براي انجام اقدامات
ارائه راهکارهایی درجهت بهبود کیفیت این . 3

  . منبع آبی

  بررسیروش 
  منطقه مورد مطالعه

فاصل شهرستان شوشتر رودخانه گرگر واقع در حد
، شاخه )کیلومتري شمال اهواز 55در (تا بندقیر 

شرقی رودخانه کارون بوده که در شمال شهر 
شوشتر توسط بندمیزان از شاخه غربی آن یعنی 
شطیط جدا شده و با عبور از شوشتر و طی 

سیري پرپیچ و کیلومتر و با م 78مسافتی حدود 
کیلومتري جنوب  60خم در محل بندقیر در 

شوشتر، مجدداً به شاخه شطیط و دز پیوسته و 
از رودخانه این  .دهدکارون بزرگ را تشکیل می

طول جغرافیایی  لحاظ موقعیت جغرافیایی بین 
َ48°48 شرقی و  عرض جغرافیایی    94 °20تا  َ  
. شمالی واقع شده است  32 °40تا  َ  °31  31َ
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حداکثر مطلق درجه حرارت در این منطقه برابر 
و حداقل ) مرداد ماه(گراد درجه سانتی 5/52

، )بهمن ماه(گراد درجه سانتی -4مطلق برابر 
میانگین بارش ساالنه در منطقه . )11( باشدمی

متر در نوسان میلی 392تا  309مورد مطالعه از 
از اوایل آبان شروع شده و تا نیز دوره بارانی . است

ضمن رودخانه این . یابداواخر اردیبهشت ادامه می
هفتگل، شوشتر، مین آب شرب شهرستان أت

زمره یکی از  بخشی از رامهرمز و روستاهاي آن در
 می ماهی استان بشمار هاي بزرگ پرورش قطب
حوضچه  92اي که حدود گونه؛  ب)12( آید

وسعت  رودخانه باماهی در اطراف این پرورش
آب مصرفی خود را از آن  ،هکتار 1525 حدوداً

همچنین از آب این رودخانه . نمایندتأمین می
براي سایر مصارف مانند کشاورزي باالخص کشت 
برنج، مصارف صنعتی مانند کشتارگاه شوشتر و 

از اینرو . شودخانه سیدحسن استفاده میتصفیه
ها و نهادها ناین رودخانه براي بسیاري از سازما

مانند شیالت، وزارت نیرو، جهاد کشاورزي، آب 
وفاضالب و مردم منطقه از اهمیت خاصی 

محدوده مطالعات شامل  .)13( برخوردار است
مسیر رودخانه در فاصله بندمیزان در شوشتر تا 

  .باشدبندقیر می
  برداري و آنالیزنمونه .1.2

 1388ماه سال برداري بصورت ماهیانه از دينمونه
جام ماه به ان 6بمدت  1389تا خردادماه سال 

برداري در طول رودخانه ایستگاه نمونه 10. رسید
ها در باالدست هر یک از ایستگاه. مشخص گردید

ها ازجمله دست محل تخلیه انواع فاضالبیا پایین
کشتارگاه شوشتر فاضالب شهري شوشتر، فاضالب 

ه واقع شد هاي پرورش ماهیو نیز پساب حوضچه
  .)1 شکل( بودند

  

  
  برداريهاي نمونهموقعیت محدوده مورد مطالعه و ایستگاه :1شکل 

صورت  1برداري مرکببرداري به روش نمونهنمونه
عرض  3ترتیب که در هر ایستگاه از گرفت، بدین

و  2/0(عمق  2و ) کرانه راست و مرکز کرانه چپ،(
برداري با استفاده از ظرف وندورن، نمونه) 8/0

                                                        
1 . composite sampling  

ها، نمونه نهایی شده و پس از ترکیب نمونه
بمنظور افزایش دقت در سنجش  .شدبرداشت 

. ها، این فرآیند با سه بار تکرار انجام شدداده
 10برداري از  ماه نمونه 6بطورکلی، درطول 

گیري پارامترهاي شده جهت اندازه ایستگاه تعیین

N 
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DO ،BOD ،TS نیترات، فسفات، کلیفرم ،
عه به در هر بار مراج، دما و کدورت، pHمدفوعی، 

نمونه به  540برداري، مجموعاً نقاط نمونه
هاي مطابق با روشآزمایشگاه منتقل شده و 
، )14()2002(متد د موجود در کتاب استاندار

نتایج  .قرار گرفتندگیري  سنجش و اندازهمورد 

افزار آماري اکسل تحلیل آزمایشگاهی توسط نرم
 آب شده و سپس براي هر ایستگاه شاخص کیفیت

 NSFWQI calculatorبا استفاده از نرم افزار 
بندي شاخص طبقه 2جدول . محاسبه گردید

  .کیفیت آب را نشان میدهد

  WQIفاکتورهاي وزنی نهایی در   :1جدول 
  وزن  پارامتر

  17/0  اکسیژن محلول
  16/0  کلیفرم مدفوعی

pH  11/0  
BOD  11/0  
  10/0  نیترات
  10/0  فسفات
  10/0  دما

  08/0  کدورت
  07/0  مواد جامدکل 

Ref: “Calculating NSF Water Quality Index”, 2005 
  
  

 NSFبندي کیفی آب براساس شاخص کیفیت آب طبقه : 2جدول 
  توصیف کیفی آب  مقدار عددي شاخص

  بسیار بد  0 – 25
  بد  25 – 50
  متوسط  50 – 70
  خوب  70 – 90

  عالی  90 – 100
Ref: “Calculating NSF Water Quality Index”, 2005 

  
  یافته ها

هاي توجه به نتایج بدست آمده از سنجشبا
، نیترات، DO ،BOD ،TSپارامتر  9 آزمایشگاهی

، ، دما و کدورتpHفسفات، کلیفرم مدفوعی، 
 در هر دوره نمونه NSFشاخص کیفیت آب 

با استفاده از  ،ایستگاه تعیین شده 10برداري براي 
 نرم افزار شاخص کیفیت آب دانشگاه ویلکس

روند تغییرات شاخص کیفیت آب محاسبه شد و 
جدول در طول دوره مطالعه بطور خالصه در قالب 

نشان ) 1(نمودار  .گردیدارائه ) 1(نمودار و ) 3(
دهد که روند تغییرات شاخص کیفیت آب در می

بوده و هاي مختلف با یکدیگر متفاوت ایستگاه
. بوده است 60تا  48نوسانات شاخص کیفی بین 

 NSFبطورکلی براساس شاخص کیفیت آب 
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کیفیت آب رودخانه گرگر در همه نقاط در بازه 
) 3(باتوجه به جدول . متوسط و ضعیف قرار دارد

بیشترین مقدار شاخص کیفیت آب مربوط به 
در اسفندماه ) 1ایستگاه(ایستگاه بندمیزان شوشتر

کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه و  60با 
 48در دي ماه با ) 9ایستگاه (آباد روستاي ولی
ماه نمونه  6بطور میانگین در طول . بوده است

برداري ایستگاه بندمیزان در باالدست رودخانه و 
هاي مختلف با عدد قبل از تخلیه پساب کاربري

دست و ایستگاه چم فرج در پایین 5/57شاخص 
هاي پرورش ماهی تعدادي از حوضچه تخلیه پساب

بترتیب بهترین و بدترین  5/52با عدد شاخص 
شرایط کیفی رودخانه را در بین سایر ایستگاهها 

بطورکلی کیفیت آب رودخانه ). 2نمودار(دارا بودند 
ها از جمله وجود گرگر بدلیل وجود انواع کاربري

هاي پرورش ماهی در تعداد زیادي از حوضچه
دخانه، از باالدست به پایین دست، کاهش امتداد رو

برداري هاي نمونههمچنین با مقایسه ماه. یابدمی
مشخص شد که بهترین کیفیت آب رودخانه در 

رایط کیفی ـو بدترین ش 5/55ماه خرداد با 
گیري شده اندازه 52 رودخانه در ماه بهمن با

کاهش کیفیت آب رودخانه گرگر ). 3نمودار(است
-بعلت بارندگی و افزایش ورود روانابدر ماه بهمن 

-ها و در نتیجه افزایش کدورت آب رودخانه می
گیري پارامترهاي کیفی نتایج حاصل از اندازه. باشد

آب رودخـانه گرگر نشـان داد که مـیـزان بـعضـی 
از پارامترها ازجمله میزان کدورت، نیترات و 

هاي دست ورود پساب حوضچهفسفات در پایین
اهی به رودخانه نسبت به سایر نقاط پرورش م

همچنین مقادیر آلودگی . باشدرودخانه باالتر می
دست محل ورود میکروبی در ایستگاه پایین

  .کشتارگاه شوشتر بسیار باال بود فاضالب
  

 
 

  هاي مختلفبصورت ماهیانه در ایستگاه NSFنتایج محاسبه شاخص کیفیت آب  :3جدول 
  برداريهاي نمونهماه                            

  هاي مطالعاتیایستگاه
  خرداد  اردیبهشت  فرودین  اسفند  بهمن  دي

 58 57 58 60 55 57  )بندمیزان شوشتر( 1ایستگاه 

 56 55 52 57 52 54  )گاومیش آباد( 2ایستگاه 

 54 52 52 56 50 51  )روستاي چم کنار( 3ایستگاه 

 56 53 51 49 52 50  )هاي چم کناربعدازپرورش ماهی( 4ایستگاه 

 54 50 52 56 50 51  )روستاي درب خزینه( 5ایستگاه 

 55 53 53 53 52 53  )روستاي سبزي( 6ایستگاه 

 54 52 50 49 52 52  )روستاي چم فرج( 7ایستگاه 

 56 54 51 54 54 53  )تصفیه خانه سیدحسن( 8ایستگاه 

 55 52 54 54 49 48  )روستاي ولی آباد( 9ایستگاه 

 57 56 55 54 54 56  )بندقیر( 10ایستگاه 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ...           آب يکروبيو م ييايمي، شيکيزيت فيوضعل يتحل                                                                                           ۶۸

 

  ۱۳۹۰۱۳۹۰پاييز  پاييز    ،،۴۴ة ة شمارشمار  سال سوم، سال سوم،   پژوهشي علوم بهداشتي، پژوهشي علوم بهداشتي،   ––علمي علمي   فصلنامه
 

  
هاي مختلفبرداري در ایستگاهدر زمان نمونه NSFشاخص کیفیت آب  :1نمودار 

  

  
  برداري در دوره مطالعاتهاي نمونهدر ایستگاه NSFWQIمیانگین مقادیر  :2نمودار 

  
  هاي مطالعاتیبرداري در ایستگاههاي نمونهدر ماه NSFWQIمیانگین مقادیر  :3نمودار 
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  گیرينتیجهبحث و 
ادي براي مطالعات و تحقیقات زیتوجه به اینکه با

 هاي ایران از نظر درجهبررسی کیفیت آب رودخانه
ورت نگرفته بطور جامع و مدون صبندي کیفیت 

هاي کیفیت آب بعنوان است، استفاده از شاخص
خت اولیه از وضعیت کیفیت روشی ساده براي شنا

ها مناسب بوده و براي مدیران و مهندسان رودخانه
زي حفاظت کیفی قابل استفاده ری جهت برنامه

در این مطالعه بعلت سادگی محاسبه و  .باشدمی
گیري، از باال بودن تعداد پارامترهاي مورد اندازه

شمسایی . استفاده شد NSFشاخص کیفیت آب 
با بررسی تطبیقی نیز ) 1384(و همکاران 

گیري نمودند که به هاي کیفی آب نتیجهشاخص
گیري  پارامترهاي اندازهدلیل دخالت مستقیم 

شده در ساختار زیرشاخص و شاخص کل و در 
نظر گرفتن اثر وزن براي مورد توجه قرار دادن این 

نسبت به سایر ، NSFWQIحساسیت، استفاده از 
این مطالعه نشان  ).3(تر است ها مناسبشاخص

-یت آب رودخانه گرگر در پاییندهد که کیفمی
رورش ماهی و هاي پدست تخلیه پساب حوضچه

-مانند ایستگاه بعد از پرورش ماهیها سایر تخلیه
 آباد یا ایستگاه گاومیش )4ایستگاه( کنارهاي چم

دست کشتارگاه شوشتر که در پایین )2ایستگاه(
یر نیترات، اند، بدلیل افزایش مقادواقع شده

هش هاي میکروبی، کافسفات، کدورت و مشخصه
بهترین وضعیت کیفی را این  عالوه بر .یافته است

دارا بود؛ ایستگاه ) 1ایستگاه (ایستگاه بند میزان 
بندمیزان در شهر شوشتر و در باالدست رودخانه 
قرار دارد، فاصله این ایستگاه با محل ورود انواع 

هاي مختلف در طول پساب حاصل از کاربري
رودخانه گرگر، دلیلی براي باال بودن کیفیت این 

همچنین رودخانه در فصل . آیدیایستگاه بشمار م
 بهار نسبت به زمستان از وضعیت بهتري برخوردار 

 

 
تبع آن ه ب ها ودر فصل بهار از میزان بارندگی، بود

حمید با مطالعه ، شودکدورت رودخانه کاسته می
تغییرات کیفی رودخانه کارون و دز با تأکید بر 

هاي میکروبیولوژي در فصول خشک و شاخص
نیز به این نتیجه ) 15( 1382در سال پربارش 

رسید که در فصولی که بارندگی بیشتر است، 
باوجود  .یابدهاي میکروبی افزایش میآلودگی

تأثیرات منفی ورود بار آلودگی به رودخانه در طول 
-تا بندقیر، خصوصاً بواسطه مجتمع آن از باالدست

بندي رودخانه هاي پرورش ماهی، نتایج شاخص
. باشدقدرت خودپاالیی باالي رودخانه میحاکی از 

ایستگاه (یکروبی در بندقیربراي مثال بار آلودگی م
هاي ترین میزان را در بین ایستگاهپایین) آخر
از اینرو . بودبرداري بخود اختصاص داده  نمونه
دست خص کیفی در ایستگاه آخر در پایینشا

رودخانه در وضعیت متوسط قرار داشته و پس از 
بیشترین مقدار را دارا ) ندمیزانب(تگاه اول ایس

انجام شده  که این نتیجه با بررسی بوده است
چشمه کیله بر روي رودخانه  )16(یوسفی  توسط

، و نیز نتایج 1385شهرستان تنکابن در سال 
بررسی استفاده از شاخص کیفیت آب و کمبود 

هاي ساده آلودگی اکسیژن محلول بعنوان شاخص
و  1توسط انریکو 2006سال که در  آبخیز

و  2همکارانش بر روي رودخانه هاي گادامارا
از  .مطابقت داردفرانسه، انجام گرفت،  3مانزارس

تم ـآنجاییکه آب خروجی رودخانه گرگر وارد سیس
گردد، واز میـت اهـانه کارون در باالدسـرودخ

بنابراین، ثبات کیفیت رودخانه گرگر تأثیر بسزایی 
 .رودخانه کارون در اهواز داردبر روي کیفیت 

بررسی بیشتر کیفیت آب رودخانه گرگر و نظارت 

                                                        
1 . Enrique 
2 . Guadarrama 
3 . Manzanares 
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-ب جهت احداث حوضچهـخاب مناطق مناسبر انت
هاي تصفیه مهاي پرورش ماهی، طراحی سیست

هاي پرورش ماهی جهت کاهش بار پساب حوضچه
و استفاده از  آلودگی پساب ورودي به رودخانه

ي اراضی دیم، ها جهت آبیارپساب این حوضچه
مطالعه  مستلزمازجمله پیشنهاداتی است که 

  .باشدمیبیشتر 
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Study of Chemical, Physical and Microbial Quality of Gargar River, 
sw, Iran, Using NSF Water Quality Index 

  
Soode tahmasebi∗, Mehran Afkhami∗∗, Afshin Takdastan∗∗∗ 

  
Abstract 

Introduction: Applying water quality indices is one of the monitoring techniques of 
river water quality. High loads of sampling data, resulted from water quality 
measurements, are converted to a single point and dimensionless number with a 
qualitative interpreted concept and definition with using water quality indices . NSF 
water quality is the most widely applied index which is used. 
Methods: The present project was carried out to determin Gargar river, sw Iran, water 
quality using NSF as a water quality index. Hence, 10 sampling stations were set up 
along the river mainstream and water samples were collected from these stations during 
6 months (from December 2009 to June 2010), monthly; and 9 parameters including 
water temperature, turbidity, fecal coliform, NO3, TS, PO4, pH, DO, and BOD were 
measured. Finally, the results were analysed using NSFWQI. 
Result: Results of this study indicated that the quality of the river water was 
categorized in medium and bad classes in all parts of the river. Moreover, the results of 
NSFWQI showed that "after Chamfaraj" station , which is located at downstream of 
some aquaculture complexes, with the average index value of  51.5, and the 
"Bandemizan" station , which islocated at upstream and before entrance of the waste 
waters from different land uses with the average index value of 57.5 had the worst and 
the best conditions among the other stations, respectively, during the period of the 
study. In general, water quality values of the  stations varied from 48 to 60. 
Conclusion: In general, results of the current study indicated that the degree of 
influence of pollutant sources, especially aquaculture effluents, on water quality of 
Gargar River is high in the different parts of the river. However, due to self purification 
property of this river, a relatively acceptable water quality is achieved in the 
downstream of the river. In conclusion, improvements in the water quality of Gargar 
river is required an accurate management of different land use's effluents and reducing 
their pollution loads.      

 
Key words: water quality, NSF water quality index, aquaculture effluent, Gargar River. 
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