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  های ايرانبرای رودخانهآب ارائه يک شاخص كیفیت 

 

  3اكبر شیرزادو  *8سعود تابش، م 0ومن بیاته

 
 چکیده
 مختلف مقادیر معرض در از جمله منابع آب شیرین هستند که هارودخانه
 هاداشتن آگاهی از تغییرات کیفی آب رودخانه بنابراین دارند. قرار هاآالینده
 ب،آ کیفی هایهای تحلیل و تفسیر مشخصهوشاز ر یکیاست.  الزامی

نوع و وزن  پژوهش حاضر رآب است. د یفیتک یاهشاخص از استفاده
مورد  المللیهای کیفیت آب معتبر داخلی و بینمتغیرهای موجود در شاخص

رهای متغی عملکرد های شاخصبررسی آماری قرار گرفته است. سپس منحنی
ها و نامهدر آیین هایندهظت آالبر اساس محدوده مجاز غلمنتخب، 

 ،استانداردهای مختلف تولید شده است. در گام بعد با استفاده از روش دلفی
ل ها بر اساس روش تحلیکیفیت آب ایران انتخاب و وزن آن متغیر مؤثر بر 9

های کیفی اعالم شده توسط سلسله مراتبی به دست آمده است. به ارزش
ه همبستگی باال برازش داده شده و در هایی با درجمتخصصین، منحنی

ردن ها و به دست آوبندی زیرشاخصنهایت، تابع میانگین هندسی برای جمع
عدد نهایی شاخص مد نظر قرار گرفته است. مقدار شاخص تدوین شده برای 

های موجود مقایسه شده است. رودخانه کارون محاسبه و نتایج آن با شاخص
تر کیفیت آب در این مورد مطالعاتی متفاوت نتایج حاصله حاکی از تفسیر

 های دیگر است.توسط شاخص تدوین شده نسبت به شاخص
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Proposing a Water Quality Index for Rivers in 

Iran 
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Abstract 
Rivers as fresh water resources are exposed to different 

amounts of pollutants and therefore it is necessary to have 

awareness of qualitative variations in rivers. Using water 

quality indices is one of the methods for analysis of water 

quality. In this study, type and weight of the variables included 

in the valid national and international water quality indices 

were statistically examined. Then, the performance index 

curves of the variables were produced based on the various 

standards and guidelines. In the next stage, using the Delphi 

method 9 variables were selected as the effective variables for 

water resources in Iran and their weights were determined 

based on the analytical hierarchy process. Curves with high 

correlation coefficients were fitted to the quality values 

proposed by the specialists and geometric. Average function 

was employed for combination of sub indices and calculating 

the final value of the quality index. The value of the proposed 

quality index was calculated for the Karoun River and was 

compared with the other quality indices. According to the 

obtained results, interpretation of water quality in the Karoun 

River based on the presented new quality index differs from 

the other quality indices. 
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 مقدمه  -0
 هایو رواناب یهای شهری و صنعتپساب یهتخل یلها به دلرودخانه

 منابع آب هستند پذیرترینیبهای کشاورزی از آسآبو زه یسطح
(Singh et al., 2004; Wang et al., 2007). شناخت رو از این

 های سطحی جهت مصارف شرب، صنعتی و کشاورزیآب کیفیت
زمان با نیاز شدید به استفاده از منابع آب  و هم بودهناپذیر امری اجتناب

در دسترس، ضرورت توجه به حفاظت از آن در مقابل آلودگی احساس 
نگری و برخورد سیستمی در جامع. (Simoes et al., 2008)شود می

های آن منابع آب به علت افزایش مؤلفه مدیریت کمی و کیفی
ای ژهاهمیت وی ها ازقابل آنارتباطات و اثرات مت ها و پیچیدگیسیستم

ت فییمنظور شناخت کبه یسطح یهاآب یفیک یشپابوده و برخوردار 
 ابع استمن یفیک یریتمد یاصل یهامتناسب با مصارف مختلف، از گام

(Karamouz and Kerachian, 2003) . منابع آب  یفیتک هاییشپا
اطالعات که حاوی  شوندیم اییچیدههای پداده یداغلب موجب تول

رای ب یهای مناسببه روش یازدرباره رفتار منابع آب هستند و ن یغن
 ;Alam et al., 2010; Kazi et al., 2009)دارند  یرو تفس یلتحل

Ayoko et al., 2007)ب، های کیفی آ. برای تحلیل و تفسیر مشخصه
 گران و کهو ریاضی وجود دارد  یشگاهیآزما یزهای مختلف آنالروش
ن حتی پس از حصول نتیجه ـر ایــهستند و عالوه بگیر وقت
 لحاظ کیفیت آب دست پیدا کرد وان به تخمین خوبی ازــتنمی

(Yargholi et al., 2010.) بسیار ساده و دور از  یهایکی از روش
 تواند شرایط کیفی آب را بازگوریاضی و آماری که می هایپیچیدگی

ب مدیریت کیفی آ در است. آب تهای کیفینماید، استفاده از شاخص
مدیریتی قوی برای  عنوان یک ابزارههای کیفی بتوان از شاخصمی

 ;Simoes et al., 2008) مربوطه استفاده نمودی هاگیریتصمیم

Liou et al., 2003)  .کاهش و یسازبا ساده یفیتک یهاشاخص 
آب  فییک ییراتتغ روند آب، یفیتک یانخام عالوه بر ب یهاطالعات اول

 .(Cude, 2001)دهند می را در طول مکان و زمان نشان

 
 کیآب در  یفیتهای چند متغیر کداده ،آب یفیتهای کدر شاخص

 دهد،یآب را نشان م یسالمت یزانعدد، م یککه با  یاضیفرمول ر
 یفیتک یایکه گو ینسب یاسمق یکعدد با  ین. اشوندیشرکت داده م

شود. بدین ترتیب، یبندی مستهاست، د یبد تا عال یارآب از بس
و  یتوضع یینابزاری مناسب و ساده برای تعهای کیفیت آب؛ شاخص

 یهاشاخص ی،طورکل(. بهOtt, 1978) باشندیآب م یفیتک یطشرا
ف های عمومی، مصاری شاخصبه پنج گروه اصل توانیآب را م یفیتک

د رک یمتقس های بیولوژیکیویژه، آماری، طراحی شونده و شاخص
(Sobhani, 2003). 

 

مبنای درجه خلوص از اواسط قرن بیستم مورد توجه  بندی آب برطبقه
اولین شاخص کیفیت آب را به طور  Horton (1965)قرار گرفته است. 

متغیر کیفیت آب نظیر اکسیژن محلول،  02رسمی منتشر کرد. وی 
رهای متغییت را که بیشتر از سایر ها و قلیایفرمهدایت الکتریکی، کلی

 نوز شوند، وارد شاخص کیفیت آب کرد. محدودهگیری میکیفی اندازه
 به خطی تابع جمع با شاخص نمره و بود 5 تا 0 از شاخص هورتون

یک شاخص کیفیت  Brown et al. (1972)آمد. در ادامه دست می
شاخص هورتون ارائه کردند که بعدها از آن تحت عنوان  به شبیه آب

( یاد شد. 0NSFWQIبنیاد ملی بهداشت آمریکا )شاخص کیفیت آب 
 ذهنی نظر اساس بر هاتک متغیرتک به دهیدر این شاخص وزن

از  .شودتحلیل کارشناس انجام می و تجزیه و قضاوت حاصل از
توان به شاخص کیفیت آب اورگان های کیفیت دیگر میشاخص

(OWQI( )Cude, 2001( شاخص عمومی آلودگی ،)OIP)  برای
( و Sargaonkar and Deshpande, 2003های هند )دخانهرو

)در مقاله حاضر با نام  Said et al. (2004)شاخص ارائه شده توسط 
یاد شده است( اشاره نمود. در کشور ایران نیز،  Ahmed Saidشاخص 

نمونه آزمایشی از شاخص کیفیت آب ایران توسعه یافته است 
(Hashemi et al., 2014مبنای کار .)  این شاخص نظیرNSFWQI 

، کلیفرم مدفوعی، سختی کل، PH است که متغیرهای آن عبارتند از:
، خواهی بیولوژیکینیترات، فسفات کل، اکسیژن محلول، اکسیژن

روش  .خواهی شیمیایی، هدایت الکتریکی، کدورت و آمونیوماکسیژن
یز نالآهای اصلی مورد استفاده برای انتخاب متغیرها تلفیقی از روش

های شاخص عملکرد . اما منحنیهای اصلی و دلفی بوده استلفهؤم
(PI )اشد بموجود در ایران میهای کیفیت آب صرفاً طیف فرکانسی داده

به بعد بوده )بنا به تصمیم 0285-85های که عمدتاً مربوط به سال
ا هگروه کارشناسی( و مبنای آکادمیک مطابق استانداردها برای آن

 (.Iranian Department of Environment, 2013)وجود ندارد 

 
مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته داخلی نشان داد که در زمان 

ی اانجام این تحقیق، شاخص کیفیت آب معتبر، مصوب و انتشار یافته
ه ناچار ب بنابراینباشد، های ایران موجود نمیبرای ارزیابی کیفیت آب

عتبر های کیفیت آب مته داخلی از شاخصدر اکثر تحقیقات صورت گرف
 یره استفاده شدهو غ NSFWQI، 2CCMEWQIهمچون  المللیبین

المللی برای های بیناست. این در حالی است که هرکدام از شاخص
یک منطقه خاص و براساس شرایط بومی آن منطقه توسعه یافته است. 

اشد. بت متعدد میهای ایران دارای اشکاالکاربرد آن برای آببنابراین 
 یبنابر مبا توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق تالش شده است تا 

با  و حاکم بر کشور یآب یهاو تنش یرانا یهارودخانه یساختارشناس
استفاده از نظرات متخصصین کیفیت آب ایران و نیز استانداردها و 

 ههای موجود، شاخص کیفیت آب با کاربری عمومی بدستورالعمل
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د. وشهای ایران تدوین فرد برای ارزیابی کیفیت آبه صورت منحصر ب
 یکارشناس یهاقضاوت یورآعجم یبرا یاز روش دلفدر این راستا 

ی له مراتبسلس یلتحل یندفرآ چنینو هم ایران آب یفیتک ینمتخصص
(AHPو نرم ) افزارExpert Choice و  یزوج یساتانجام مقا یبرا

رائه اشاخص  .یرها استفاده شده استاز متغ یکره ییمحاسبه وزن نها
ت های کیفیدر دسترسی به داده های موجودبا توجه به محدودیت) شده

با  یدر چند مورد مطالعاتهای زمانی و مالی باالی آن( آب و هزینه
ن با آ قو تطاب یسهموجود مقا یو جهان یمعتبر داخل یهاشاخص یگرد

 .شده است ابیارزیموجود در کشور،  یآب یفضا
 

 مواد و روشها -8

 تدوين مدل مفهومی -8-0

دو  یبا استفاده از مدل مفهوم آب یفیتهای کطراحی شاخصدر 
 یوجود داده کیف( 0(: Torabian, 2008) استراتژی متفاوت وجود دارد

در )رویکرد دوم(.  ناقص یوجود داده کیف( 2)رویکرد اول(؛ کامل 
و  آب رودخانه موجود های مؤثر در کیفیتآنالیز تمام متغیراول  یکردرو
ه ک فرض بر این استدوم  یکرددر رو .کامل وجود دارد یزامکان آنال یا

 بانک وجود با توجه به عدم شده محدود است. یزآنال یرهایتعداد متغ
کیفیت آب در  یلدخ یرهایتمام متغ کهطوریداده کامل به

 کردیو بر اساس رو یمنتف یکرد اول، روشودرا شامل های ایران رودخانه
 0طراحی شاخص و مدل مفهومی آن شده است. شکل  دوم اقدام به
  .دهدایران را نشان میآب  یفیتشاخص ک ینتدو یمدل مفهوم

 

 انتخاب متغیرهای مؤثر بر كیفیت آب ايران  -8-8

 ،بآ یفیتک یهاشاخص فاکتورها در تدوین ترینیدیاز کل یکی
در  ست.ا مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آب یرهایانتخاب تعداد و نوع متغ

 یسادگ ینکه در ع بودند یبه دنبال ارائه شاخص ینمحقق یق،تحق ینا
رف داشته باشد و درنتیجه با ص یازمحدودتری ن یفیک متغیرهای و دقت،

ر قرار مستم پایش را موردکشور  یکمتر، بتوان منابع آب ینهوقت و هز
ای هی انجام شده بر روی اکثر شاخصها شایان ذکر است بررسی داد.

ا از هدر کشورهای توسعه یافته که در آننوین کیفیت آب تولید شده 
شود تر بهره گرفته میهای ریاضی و آماری پیچیدهها و مدلروش

های ساده )که در زمان تألیف این مقاله در نشان داد همین شاخص
های آماری به مدل کشور ما موجود نبود( پایه اصلی اطالعات ورودی

 یهاآب یندهازجمله: منابع آال یعوامل مختلف یرهادر انتخاب متغاست. 
و ... دخالت دارند های کافی وجود داده یع،شا یهایندهنوع آال ی،سطح
آب  یتفیک یشپا یستمو س یاییجغراف یتموضوع بسته به موقع ینکه ا

 قاره متفاوت است. یاهر کشور 
 

جهانی برای انتخاب متغیرهای مؤثر در شاخص  های معتبراکثر شاخص
 در پژوهش حاضر برای. انداز نظرات متخصصین کیفیت آب بهره برده

 ایبر، از روش دلفی آب یفیتدر شاخص ک یلدخ یرهایانتخاب متغ
یران ا منابع آب یفیتک یناز نظرات کارشناسان و متخصص مندیبهره

 استفاده شده است.
 

  3روش دلفی -8-3

 هایلفی که از آن برای انتخاب نوع، تعداد، وزن و منحنیروش د
ا بشود، متغیرهای مؤثر در شاخص استفاده می PI(5( شاخص عملکرد

پنجاه و  یهامند در طول دههروش یهاو دستورالعمل ینظر یمبان
. دلفی روشی یافت( توسعه RAND) رندسسه ؤدر م یالدیشصت م

در آن یک گروه از  کهاست بر پایۀ نظرات شهودی متخصصان 
مشخص، به  هلأاز ابراز نظرات خود دربارۀ یک مسمتخصصان، پس 

یابند. اگرچه این قضاوت جمعی متخصصان، یک اجماع دست می
رسد اما معتبرتر از اظهارات فردی است؛ چراکه نتایج ذهنی به نظر می

 (. Lang, 1995آورد )تری به بار میعینی
 

 ؤثر بر كیفیت آب ايران متغیرهای م دهیوزن -8-5

دهی متغیرهای مؤثر در شاخص مورد مطالعه با استفاده از برای وزن
از  و یران نظرسنجی شدمنابع آب ا یفیتک ینمتخصصروش دلفی از 

ها خواسته شد متغیرهای ارائه شده را از نظر اهمیت، امتیاز دهی کرده آن
 . در ادامه نظراتو در صورت صالحدید متغیرهای جدید نیز ارائه نمایند

( و AHP)ی مراتبسلسله یلتحل یندفرآبندی شده و جمع آمدهدستبه
و محاسبه وزن  یزوج یساتانجام مقا یبرا Expert Choiceافزار نرم
یرها مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای منتخب و از متغ یکهر یینها

وص در خصها دوباره در اختیار متخصصین قرار گرفت تا وزن نهایی آن
ها به اظهارنظر کارشناسی مجدد بپردازند. در صورت اجماع نظر آن

آمده نهایی شده و در غیر این صورت گام دستمتخصصین، نتایج به
 .شدآخر تا رسیدن به نتایج پایدار از دید متخصصین تکرار 

 

  (AHP) یمراتبسلسله یلتحل يندفرآ -8-0

که از آن  Expert Choice رافزانرمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی و 
 برای تعیین وزن متغیرهای مؤثر در شاخص استفاده شده است، پاسخی

ی برا یاریاست که مع یفیمسائل ک یبررس بشر برای یازبه ن
همراه مسائل  هایریگیمو همواره در تصم وجود ندارد هایری آنگاندازه

 یرثأاز ت یهای ناشیچیدگیپ ینروش همچن ین. اشوندیم ی ظاهرکمّ
و  عوامل ینبر ا مرحله به له را با تمرکز مرحلهأعوامل مختلف بر مس

  .کندیها حل میبررس ینا یجکردن نتا یبسپس ترک
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Fig. 1- Conceptual model of the water quality index for rivers in Iran 
 راناي هایرودخانه آب یفیتشاخص ك ينتدو یمدل مفهوم -0 شکل
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 یلدتب بعدییکله أمس یکله چندبعدی را به أمس یک AHP واقع در
 سهیفهم و مقاو تودرتو را قابل یچیدههای پیریگیمو تصم کندیم
 یکیو  یببرای ترک AHP یتخاص یناز ا توانیم طورینهم .دسازیم

 رد.ک استفاده هانظر آن یتکردن نظرات پراکنده افراد با توجه به اهم
 ستا یهای زوجیسهمقا ی،مراتبسلسله یلتحل یندای فرآبنسنگ

(Vaidya and Kumar, 2006). 
 

يا  هاشاخصبرای محاسبه زير PIای هتولید منحنی -8-0

 ای كیفیهارزش

ست که ا یفیک یرآب بر مبنای هر متغ یفیتنشانگر ک ،زیر شاخص
مرحله در  PI هاییمنحن یدتول برای .شودیارائه م PI یصورت منحنبه

بر  یر )شروع هریک از بازه های توصیفی(هر متغ یمرز یطاول شرا
ها و دستورالعمل ها،نامهیینشده در آ ییناساس حدود مجاز تع

 یاستاندارد مل همچون:و جهان  یرانمنابع آب ا یفیتک یاستانداردها
( جمپن یرایشو) یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق 0252

(ISIRI, 1053)، شده توسط  یهته یرانا یهاآب یفیتاستاندارد ک
استاندارد (، Hashemi et al., 2014) زیستسازمان حفاظت محیط

 ،(WHO, 2004) 5بهداشت یسازمان جهان یدنیآب آشام یفیتک
        6یکازیست آمرآب سازمان حفاظت محیط یفیتاستاندارد ک

(USEPA, 2002)، ه یران تهیا یسطح یهاآب یفیتشاخص ک
زیست ده توسط دکتر هاشمی برای سازمان حفاظت محیطــش
(Hashemi et al., 2014،) بهداشت  یمل یادآب بن یفیتشاخص ک

 یراکه ب ییکشورها یرآب سا یفیتاستاندارد کو  (NSFWQI) یکاآمر
ا، یاسترال)همچون  اندحدود پرداخته یهذکر شده به توص یمتغیرها

با  شده یبردارآب نمونه یفیتک .شده استمحاسبه هندوستان و ...( 
شده  یبندطبقهزیر  در پنج رده یببه ترت ییتوجه به عدد شاخص نها

 است:

 (25تا  0 ینب ییبد )شاخص نها یلیخ -الف
 (52تا  25 ینب ییبد )شاخص نها -ب
 (75تا  52 ینب ییمتوسط )شاخص نها -ج
 ( 92تا  75 ینب ییخوب )شاخص نها -د
 ( 022تا  92 ینب یی)شاخص نها یعال -ه
 

بد تا  لییخ یهااز بازه یکهر  یینقاط ابتدا ی،بندطبقه ینبا توجه به ا
 از متغیرها است. در رسم یکهر  یدر منحن یدیوان نقاط کلنعهب یعال

 یلیخ )شروع رده 0 یفیک یهاغلظت متناظر با ارزش یزن هایمنحن
روع رده خوب(، )ش 75)شروع رده متوسط(،  52)شروع رده بد(،  25بد(، 
عنوان به ممکن( یفیارزش ک ین)باالتر 022( و یرده عال وع)شر 92

با توجه به غلظت مجاز و مطلوب  و شدهشناختهنقاط مرزی متغیر 

. ده استش یینمذکور تع یو استانداردها هانامهیینتوسط آ شده یهتوص
 یاحد مجاز  یفیک یهاارزش یناز ا یکهر  یکه برا یدر موارد

مینه ز با توجه به متون موجود در بود،ذکر نشده  هانامهییندر آ یوبمطل
 یظتغل مقاله، ینا یسندگاننو یقضاوت مهندس یزآب و ن یفیتک
 کرشدهذ ابعوت یکی ازنقاط  ینسپس به ا شده است. ارائه یشنهادیپ

 داده برازش برای محاسبه زیر شاخص و یا تلفیقی از چند تابع مذکور،
 .شده استنظر رسم  مورد یرمتغ PI یشده و منحن

 
در  شده ذکرشده و اعداد و ارقام  یدتولهای منحنی مدر مرحله دو

 ارائه دید جامع، به برایهای مختلف کیفیت آب استانداردها و شاخص
همراه یک پرسشنامه در اختیار متخصصین کیفیت آب قرار گرفت. در 

به اطالعات موجود و نیز  ها خواسته شد تا با توجهاین پرسشنامه از آن
تجربه و نظر کارشناسی خود، غلظت متناظر با نقاط مرزی را برای هر 

نظرات  ،یبا استفاده از روش دلفمتغیر مشخص نمایند. بدین ترتیب 
 در خصوص غلظت متناظر با اینآب  یفیتک ینمتخصص یکارشناس

 یزنگرمورد با شده یدتول PI هاییشده و منحن آوریجمعنقاط مرزی، 
شده مجدداً در اختیار  های اصالحدر انتها منحنی .رفتــگقرار 

ها خواسته شد در خصوص متخصصین کیفیت آب قرار گرفت و از آن
شده به اظهارنظر کارشناسی بپردازند تا میزان  های اصالحمنحنی

 آمده بررسی شود.دستپایداری نتایج به
 

 مطالعه موردی -3

های کیفیت ای موجود برای دسترسی به دادههبا توجه به محدودیت
 رایبنابراین بد. شکارون میسر  خانههای رودآب، تنها دسترسی به داده

ه ها، رودخانشاخص تدوین شده و مقایسه آن با سایر شاخص ارزیابی
ترین از مهم یلومترک 952 یبا درازا خانهرود یناد. شکارون انتخاب 

های موجود و اطمینان از انجام ه به دادههای ایران است. با توجخانهرود
رایط کارون که ش خانهها، دو ایستگاه از رودمقایسه منطقی بین شاخص

 طورها با توجه به محل قرارگیری و منابع آالینده اطرافشان بهکیفی آن
د. هدف شمعمول در بازه خوب و دیگری در بازه بد قرار دارد؛ انتخاب 

ها در دو سر بد، سنجش کارآیی شاخص های خوب واز انتخاب بازه
ل های حاصها، دادهاز این ایستگاه هرکدامطیف کیفیت آب است. برای 

ی در سه روز مختلف طی دو یا سه سال متفاوت انتخاب بردارنمونهاز 
د. بدین ترتیب ضمن پوشش تغییرات آب و هوایی فصول متفاوت ش

ارون، ک خانهفیت آب رودی بر کیپرآبی یا آبکمسال و در پی آن اثرات 
ها در شرایط برابر ایجاد سه فرصت متفاوت برای قیاس شاخص

 د.شومی
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 ايستگاه باالدست گتوند -3-0

ورود به جلگه خوزستان به شمال گتوند  یکارون در ابتدا خانهرود
 و یبخش مرکز هایینمهارشده و زم یمیکه توسط سد عظ رسدیم

هت جنیز  آن منشعب از یمنال عظنموده و کا یاریرا آب یلیبخش عق
آن  یجانب یعشرکت کشت و صنعت کارون و صنا یمصرف آب ینتأم

 کارون در خانههای کیفیت آب رودداده روان است. یمچهبه سمت د
و طول جغرافیایی  5922/58باالدست گتوند )عرض جغرافیایی  ایستگاه
امع ــی جاــهو طرح هــیاــمعاونت مطالعات پق ــ( از طری0556/22

ت ه اطالعاــوجه بــا تــد. بــشوزستان دریافت ــاستان خ منابع آب
ه ــه علت نزدیکی بــن منطقه بــهای ایرفت آبمحققین، انتظار می

ود کشت و صنعت گسترده و ــدم وجــای کارون، عــهسرچشمه
گاه ن ایستــا عالی باشد. از ایــوب تــشهرنشینی دارای کیفیت خ

د ـ)ک 5/02/0292ای ــهاریخــه تــوط بــای مربــهاریبردنمونه
G1 ،)00/2/0292 ک(د ـG2 و )کد  00/5/0290(G3 انتخاب شدند )

(Khuzestan Water and Power Authority, 2014.) 
 

 دست اهوازايستگاه پايین -3-8

ا شهر اهواز ب است. یرانا یشهرهااز کالن یکیمرکز استان خوزستان 
پس از تهران،  یرانا یعشهر وس چهارمین مساحت، هکتار 22222

برابر  ،0285سال  یدر سرشمار یزآن ن یتجمع .باشدیم یزمشهد و تبر
 یتشهر پرجمع ینهفتم جایگاه در را اهواز که بوده نفر 0259560با 

 استان مردم ٪22 ی،آمار رسم ینآخر یهبر پا .دهدیقرار م یرانا
 در ٪25 یتجمع ین. از اکنندیم یزندگ اهواز شهرکالن در خوزستان

شهر مشهد، اهواز پس از کالن روینا و از هستندشهر مستقر  حاشیه
 ی،بزرگ صنعت یهاوجود کارخانه را داراست. نشینییهدوم حاش یگاهجا

 یمل جنوب و شرکت یزخشرکت مناطق نفت یو صنعت یادار یساتتأس
 یلدتب یرانا یکز صنعتمرا ینتراز مهم یکیاهواز را به  یران،ا یحفار

 .آورندبه اهواز  یرو یاریامر سبب شده که مهاجران بس ینکرده و هم
واز ــدر اه ران،ــیجنوب کشور ا یزخمناطق نفت ملی شرکت نفت 50٪
 نیمادر کشور در ا یهاانهــکارخ ینتراز بزرگ یو برخ شودیم یدتول

رفت تظار میه اطالعات محققین، انــوجه بــبا ت دارند. یشهر جا
واز در ــدست اهارون در ایستگاه پایینــک انهــخکیفیت آب رود

ن ایستگاه نیز ــــد. از ایـاشــرار داشته بــدی قــــوضعیت ب
(، A1)کد  06/02/0292های های مربوط به تاریخبرداریهــنمون
( انتخاب شدند A3)کد  02/02/0292( و A2)کد  06/2/0292

(Khuzestan Water and Power Authority, 2014 .) 
 

 نتايج و بحث -5

 برای انتخاب متغیرهای اولیه، ابتدا به چندین شاخص کیفیت منابع آب 

ها برای محاسبه شاخص از تعداد متغیر معتبر داخلی و خارجی که در آن
های مراجعه شد. بررسی ،محدود با وزن مشخص استفاده شده بود

از متغیرها )در انواع و واحدهای گوناگون( دسته  02نشان داد  شدهانجام
(  2(، DOSatیا درصد اشباع آن ) (DO)( اکسیژن محلول 0شامل: 

pH  ،2واهی ـخ( اکسیژن5( مشتقات نیتروژن، 5ها، فرم( انواع کلی
واع ــ( ان7دایت الکتریکی، ــ( هBOD ،6)5( روزهپنجبیولوژیکی 

( T∆ ،00( دما یا 02 ( کدورت،9( فسفر و مشتقات آن، 8جامدات، 
( سختی، بیشترین کاربرد را در 02و  (COD)خواهی شیمیایی اکسیژن

فرم  یکل، محلول ژنیدرصد اشباع اکساند. ها داشتهاین شاخص
ی، سخت، فسفات، کل جامدات محلول، آمونیوم، تراتینی، مدفوع

نماینده هر  عنوانبه COD، هدایت الکتریکی و 5DBO ،pH ،کدورت
دسته متغیر، برای نظرسنجی از متخصصین کیفیت آب  02ین یک از ا

 برگزیده شدند.
 

 صانتخاب کارشناسان خبره در خصو ی،گام در اجرای روش دلف یناول
ناسان کارش یستل یمنظور با بررس ینتحقیق است. بد موضوع مورد

آب  تیفیک صمقاالت مختلف در خصو یسندگاننو یران، بررسیآب ا
 یریناکشور و س تحقیقاتی مشاور، مراکز ینمهندس ها،در سطح دانشگاه

 . دشآب  یفیتنفر کارشناس خبره در امر ک 062اقدام به انتخاب حدود 
 

با توجه به کاربری عمومی شاخص، امتیازدهی و نظر کارشناسان مبنی 
بر نیاز به حضور متغیرهای متفاوت کیفیت آب؛ از حذف متغیرهایی که 

باشند صرف نظر شد و تنها مبستگی میهای خاص دارای هزمینه در
در یک مورد به علت ارتباط متقابل متغیرهای کل جامدات محلول و 

یری از ها برای جلوگهدایت الکتریکی تصمیم گرفته شد تا یکی از آن
تر بودن آنالیز هدایت هزینهحذف شود. با توجه به کم شمارش مجدد

ین داده کشور و نیز میانگالکتریکی، ثبت مداوم آن در بانک اطالعاتی 
پاسخ رسیده از طرف متخصصین کیفیت آب  52وزنی باالتر آن در 

ایران؛ متغیر کل جامدات محلول حذف و هدایت الکتریکی باقی ماند. 
، تشده، صورت گرفوزن داده ینبر اساس باالتر یرهاانتخاب متغسپس 

 82درمجموع  یرهای انتخابی،متغ یتکه مجموع وزن اهمطوریبه
متغیر آمونیوم،  2بر این اساس  را شامل شود. یرهادرصد وزن کل متغ

 سختی و دما حذف گردیدند.
 
متغیر منتخب در ادامه به روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به  9

یسات منظور جدول مقا ینبددهی شدند. ها وزنمیانگین وزنی آن
در این د. شتدوین  Expert Choiceی از طریق برنامه ساعت زوجی

جداول میزان اهمیت نسبی هر متغیر نسبت به متغیر دیگر بر اساس 
 د. شمتخصص( معین  52ها )حاصل نظرات تقسیم میانگین وزنی آن
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Table 1- Importance weight of the selected variables 
 وزن اهمیت متغیرهای انتخابی -0 جدول

 
 
 
 
 

 

Importance Weight Variable Number 

0.156 Dissolved oxygen (% Saturation) 1 
0.156 Fecal coliform 2 
0.108 )5(BOD Biochemical oxygen demand 3 
0.108 (3NO)Nitrate  4 

0.108 (4PO)Phosphate  5 

0.099 pH 6 
0.099 Chemical oxygen demand (COD) 7 
0.091 (EC) Electrical conductivity 8 
0.075 Turbidity 9 

های نیز منحنی 2شکل  شده است. ارائه 0جدول در  یرمتغ یتوزن اهم
 هد.دارزش متغیرهای منتخب مطابق با نظر متخصصین را نشان می

 
بت ضربی به علت سادگی، حساسیت آن نسبا توجه به اینکه تابع حاصل

ها و نداشتن مشکل ناحیه تاریکی و ابهام؛ به تغییرات زیرشاخص
یانگین ضربی نیز تابع مو در میان توابع حاصل است بهترین تابع موجود

، آلیدهامحاسبه میانگین هندسی فواصل نقاط تا نقطه  به علتهندسی 
در  ابراینبندارد،  هاشاخص یرزحساسیت بیشتری نسبت به تغییرات 

و محاسبه عدد نهایی  هاشاخص یرزی بندجمعاین تحقیق نیز برای 
( استفاده 0هندسی به صورت رابطه ) از تابع میانگین  WQIIRشاخص 

 شد.

(0) 𝑊𝑄𝐼𝐼𝑅 = [∏𝐼𝑖
𝑊𝑖  

𝑛

𝑖=1

]

1
𝛾⁄

   ,    𝛾 = ∑𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

     

 
: تعداد n ها ومجموع وزن متغیر :γام، i: وزن متغیر iW ام،i: متغیر iI که

 کل متغیرها است.
 

بی پیکره آ عدم وجود شاخص کیفیت منابع آب متناسب با به علت
گرفته در خصوص کیفیت آب از  ایران، در تحقیقات صورت

، NSFWQI ،OWQIهای سایر کشورها و مناطق همچون شاخص
Ahmed Said بررسی میزان تطابق این  برایشد. و ... استفاده می

ده شینتدوها با شاخص ها با فضای آبی کشور و مقایسه آنشاخص
6(WQIIR)کارون از طریق  خانهت آب رود، به محاسبه میزان کیفی

هواز دست اها در ایستگاه باالدست گتوند و ایستگاه پایینشاخص
با شاخص  (WQIIR)شده ینتدوپرداخته شد. در ضمن شاخص 

زیست تدوین شده کیفیت آب هاشمی که در سازمان حفاظت محیط
 گردید.  است مقایسه شده و ارزیابی

ارائه شده  2جدول ست گتوند در های موجود برای ایستگاه باالدداده
های به همراه شاخص (WQIIR)شده ینتدوکیفیت آب  است. شاخص

NSFWQI ،OWQI ،Ahmed Said های وجود و هاشمی برای داده
جدول ها در و به همراه تفسیر آن شدهمحاسبه)در سه زمان متفاوت( 

 ارائه شده است.  2
 

و  OWQIهای د شاخصــدههای انجام شده نشان میبررسی
Ahmed Said  در هر سه حالت، کیفیت آب در ایستگاه باالدست گتوند

ست. تر از حالت مورد انتظار آن اکنند که بسیار پایینرا آلوده ارزیابی می
کارون در این ایستگاه  خانهمطابق ارزیابی این دو شاخص، آب رود

ادیر از مقباشد، زیرا سطح کیفیت آن نیازمند انجام اقدامات فوری می
 تر است.طبیعی پایین

 

عنوان رده عدد نهایی شاخص به 92تا  72بازه  NSFWQIدر شاخص 
د. با توجه به اختالف پنج واحدی شوبندی میخوب کیفیت آب طبقه

 شده و نیز اختالفینتدورده خوب این شاخص با شاخص کیفیت آب 
 وانتشده، میینتدوپنج واحدی عدد نهایی این شاخص با شاخص 

وتی طور متفاهای این ایستگاه را بهشرایط کیفی آب NSFWQIگفت 
وع نماید. یکی از علل این موضصورت درستی تفسیر میمحاسبه اما به

فرم مدفوعی است که در هر سه مورد در رده بد و بسیار بد متغیر کلی
 گیرد. قرار می NSFWQIشاخص 

 
گاه رون در این ایستکا خانهشاخص کیفیت آب هاشمی، کیفیت آب رود

 NSFWQIدهد. این شاخص نسبت به را در رده نسبتاً خوب قرار می
در محاسبه عدد نهایی شاخص با شاخص تدوین شده، اختالف بیشتری 

بازه بسیار خوب،  7بندی کیفیت آب در یر و طبقهتفسدارد اما به علت 
ست ا خوب، نسبتاً خوب، متوسط، نسبتاً بد، بد و بسیار بد، توانسته

کیفیت آب در این ایستگاه را در رده نسبتاً خوب تفسیر نماید. در 
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های معمول که شروع رده بندیبندی این شاخص، برخالف طبقهطبقه
تا  55)یعنی  022تا  2؛ میانه بازه ارزش کیفی باشدمی 52متوسط از 

( به رده متوسط اختصاص داده شده است. علت تفاوت عدد نهایی 55
دا توان در متغیر نیترات پیی با شاخص تدوین شده را میشاخص هاشم

کرد. شاخص کیفیت آب هاشمی در خصوص متغیر نیترات، رویکرد 
آن دارد و در هر سه حالت کیفیت  WQIIRمتفاوتی نسبت به شاخص 

 نماید. بد و نسبتاً بد ارزیابی می را

 

  

  

  

  

 
Fig. 2- Value curves for nine variables according to evaluation of the Iranian water quality experts 

 نظر متخصصین كیفیت آب ايرانمطابق گانه  6های ارزش متغیر یمنحن -8شکل 
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Table 2- Data used for the Gotvond upstream station in the codes 

 وند در كدهای معرفی شدههای مورد استفاده برای ايستگاه باالدست گتداده -8 جدول

Number Variable Unit G1 G2 G3 
1 Dissolved oxygen % Saturation 98 86 91 
2 Fecal coliform MPN Colonies/100 mL 1500 2300 1500 

3  Biochemical oxygen demand

)5(BOD Mg / L 2.70 2.92 4.66 

4 (3NO)Nitrate  Mg / L 3.50 3.40 3.60 
5 (4PO)hosphateP  Mg / L 0.015 0.018 0.009 
6 pH - 8.3 7.9 8 
7 Chemical oxygen demand (COD) Mg / L 12.80 12.40 4.40 
8 Ammonium Total ammonia and ammonium 0.40 0.37 0.33 
9 Turbidity NTU 4 3 3 

10 Total Dissolved solids (TDS) Mg / L 20 22 19 
 

Table 3- Values of water quality indicators and their interpretation for the codes introduced at the upstream 

Gotvand station 
 ها برای كدهای معرفی شده در ايستگاه باالدست گتوندهای كیفیت آب و تفسیر آنمقادير شاخص -3 جدول

Num. Code WQIIR NSFWQI Hashemi OWQI Ahmed Said 

1 G1 79 (Good) 74 (Good) 63 (Almost good) 23 (Very bad) 1.26 (Bad) 
2 G2 75 (Good) 74 (Good) 58 (Almost good) 25 (Very bad) 1.1 (Bad) 
3 G3 78 (Good) 73 (Good) 59 (Almost good) 23 (Very bad) 1.24 (Bad) 

 

کیفیت آب در هر سه  (WQIIR)شاخص کیفیت آب تدوین شده  
نماید. شاخص در هر سه حالت عدد نهایی حالت را خوب تفسیر می

 اآن رها محاسبه نموده که علت باالتری را نسبت به بقیه شاخص
متغیرها جستجو  تکتکشده برای  همحاسب شاخص یرزتوان در می

مورد  2فرم مدفوعی در محاسبه شده برای متغیر کلی شاخص یرزکرد. 
زیر شاخص محاسبه شده در رده بد قرار گرفته است. با توجه به  25از 

های منتخب این موضوع طبیعی فرم مدفوعی در ایستگاهمیزان کلی
نیز این متغیر را در سطح بد  NSFWQIمی و های هاشاست. شاخص

ها بخصوص در اما عدد زیر شاخص آن ،اندو بسیار بد تفسیر کرده
NSFWQI  ،بسیار پایین محاسبه شده است. در خصوص بقیه متغیرها

مورد  5های محاسبه شده در سطح عالی، خوب و تنها در زیرشاخص
دارد. این موارد  زیر شاخص محاسبه شده، در رده متوسط قرار 25از 

نسبت به همه متغیرها  (WQIIR)دهد شاخص تدوین شده نشان می
 دارای حساسیت یکسان است.

 

ن دست اهواز را نشاهای مورد استفاده برای ایستگاه پایینداده 5جدول 
به همراه  (WQIIR)شده ینتدوکیفیت آب  دهد. مقادیر شاخصمی

و هاشمی  NSFWQI ،OWQI ،Ahmed Saidهای مقادیر شاخص
ارائه شده  5جدول ها در های این ایستگاه به همراه تفسیر آنبرای داده

 است.

Table 4- Available data for the Ahwaz downstream station in the codes 
 دست اهواز در كدهای معرفی شدههای موجود برای ايستگاه پايینداده -5 جدول

No. Variable Unit A1 A2 A3 
1 Dissolved oxygen % Saturation 83 54 78 
2 Fecal coliform MPN Colonies/100 mL 110000 110000 101000 
3 )5(BOD Biochemical oxygen demand Mg / L 3.50 2.26 4.12 
4 (3NO)Nitrate  Mg / L 5.60 5.17 7.20 
5 (4PO)Phosphate  Mg / L 0.015 0.186 0.021 
6 pH - 8.3 8 8.1 
7 Chemical oxygen demand (COD) Mg / L 22.80 19.20 25.60 
8 Ammonium Total ammonia and ammonium 0.610 0.410 0.320 
9 Turbidity NTU 149 203 344 

10 Total Dissolved solids (TDS) Mg / L 120 220 420 
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Table 5- Indicators of water quality and their interpretation for the codes introduced at Ahwaz downstream 

station 

 دست اهوازها برای كدهای معرفی شده در ايستگاه پايینهای كیفیت آب و تفسیر آنمقادير شاخص -0 جدول

No. Code WQIIR NSFWQI Hashemi OWQI Ahmed Said 
1 A1 40 (Bad) 59 (Medium) 38 (Almost bad) 23 (Very bad) 0 (Highly contaminated) 
2 A2 30 (Bad) 52 (Medium) 35 (Almost bad) 22 (Very bad) 0 (Highly contaminated) 
3 A3 32 (Bad) 55 (Medium) 34 (Almost bad) 17 (Very bad) 0 (Highly contaminated) 

دهد این دو نشان می Ahmed Saidو  OWQIبررسی دو شاخص 
ا های آلوده نیز توانایی الزم رتفسیر کیفیت آبشاخص در تعیین و 

ندارند. این دو شاخص در خصوص آب ایستگاه باالدست گتوند تفسیر 
دست بد را ارائه دادند. به همین ترتیب در خصوص آب ایستگاه پایین

ست ها به داهواز نیز، تفسیر بسیار بد از مقدار نهایی عدد این شاخص
در خصوص آب باالدست گتوند و آب  آمد. عدد نهایی این دو شاخص

دو  که اینینا باوجوددست اهواز، تغییرات بسیار محدودی دارد. پایین
باشند، ایستگاه دارای دو نوع آب با کیفیت کامالً متفاوت می

های مذکور حساسیت الزم را در این خصوص از خود نشان شاخص
هواز که ست اددهند. هرچند تفاوت میان تفسیر کیفیت آب پاییننمی

است و کیفیت مورد  آمدهدستبهبر اساس این دو شاخص بسیار بد 
دست اهواز که بد است، همانند باالدست گتوند خیلی انتظار از آب پایین

زیاد نیست، اما مقایسه عملکرد این دو شاخص برای این دو ایستگاه 
 های ایران عملکرد مطلوبی ندارند.دهد که در خصوص آبنشان می

 
ایستگاه باالدست گتوند، در خصوص  برخالف NSFWQIشاخص 

نماید. دست اهواز، با روندی متفاوت عمل میایستگاه پایین
NSFWQI واند تیمنماید که آب این ایستگاه را متوسط ارزیابی می

ناسالم به امور حساس و عدم انجام اقدامات  آبمنجر به تخصیص 
شود. ه آب کارون در اهواز فوری برای کاهش ورود مواد آالینده ب

NSFWQI  در خصوص متغیرهای فسفات و درصد اشباع اکسیژن
کند. وزن باالی های بسیار باالیی را محاسبه میمحلول، زیرشاخص

باال  ها براکسیژن محلول و فسفات نیز موجب تأثیرگذاری شدید آن
همین علت تفسیر متوسط را شود و بهعدد شاخص نهایی می رفتن
 دهد.ایستگاه پایین دست اهواز ارائه می برای

 
ف ای برخالدست اهواز رویهشاخص هاشمی در خصوص ایستگاه پایین

نسبتاً  ارایستگاه باالدست گتوند دارد و کیفیت آب پایین دست اهواز 
کند. عدد نهایی شاخص هاشمی در این ایستگاه تقریباً بد تفسیر می

 هایعلت اختالف در بازهبه اما ،باشدمشابه شاخص تدوین شده می
ها، تفسیر این شاخص از کیفیت آب در ایستگاه بندی شاخصطبقه

ص شاخ پایین دست اهواز بهتر از تفسیر شاخص تدوین شده است.
، در خصوص کیفیت آب ایستگاه (WQIIR)کیفیت آب تدوین شده 

دست اهواز، در هر سه حالت تفسیر بد را مطابق با کیفیت مورد پایین
دهد. این شاخص برخالف چهار شاخص دیگر برای نتظار آب ارائه میا

 دهد.ها حساسیت الزم را از خود نشان میتمام داده
 

 گیرینتیجه -0

در این پژوهش تالش شد تا بر مبنای خواص پیکره آبی ایران، با 
متخصصین کیفیت آب ایران، شاخص مناسبی تدوین  نظر ازگیری بهره
های معتبر متغیر پرکاربرد در شاخص 02از میان  د. در این راستاشو

متغیر  9داخلی و خارجی، برمبنای نظر متخصصین کیفیت آب ایران، 
ین ا بستگیهمد. میزان شانتخاب  تدوین شدهحضور در شاخص  برای

ها، در فرآیند انتخاب مورد متغیرها برای جلوگیری از دوباره شماری آن
وجه به مخاطرات موجود در خصوص چنین باتبررسی قرار گرفت. هم

گیری های کیفیت آب ایران، واحدهای اندازهگیری و ثبت دادهاندازه
دهی به متغیر انتخاب شد. وزن 9معمول و دردسترس برای این 

 ، از طریق فرآیند تحلیل سلسلهتدوین شدهمتغیرهای مؤثر در شاخص 
ب ایران آمراتبی و بر مبنای اهمیت نسبی مدنظر متخصصین کیفیت 

ی و فرم مدفوعبرای هر یک از متغیرها؛ صورت پذیرفت. دو متغیر کلی
ت ترین متغیرهای مؤثر بر کیفیدرصد اشباع اکسیژن محلول، که از مهم

باشند، بیشترین وزن را مطابق انتظار به خود اختصاص دادند. آب می
نظرات متخصصین کیفیت آب ایران در خصوص نقاط مرزی منحنی 

PI رات وجود میانگین نظ ینا باک از متغیرها، بسیار متفاوت بود. هر ی
بستگی باال به این نقاط برازش هایی که با درجه همها و نیز منحنیآن

های های ایستگاهداده شدند، توانستند از عهده محاسبه و تفسیر داده
انجام شده نیز نشان داد شاخص  کارون برآیند. ارزیابی خانهمنتخب رود

هم در بخش کیفی و هم در بخش محاسباتی،  (WQIIR) ین شدهتدو
ان را های ایرتوانایی الزم برای محاسبه و تفسیر کیفیت آب رودخانه

 دست آمده به شرح ذیل است: دارد. خالصه نتایج به
  
خواهی ، اکسیژن5DBOمتغیر شامل: درصد اکسیژن اشباع،  9

 فرمیکلالکتریکی و  ، نیترات، فسفات، هدایتpHشیمیایی، کدورت، 
ن های ایرامدفوعی تأثیرگذارترین متغیرها بر کیفیت آب رودخانه

 باشند.می
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اشند. بمتغیرهای مؤثر در کیفیت آب ایران دارای اهمیت یکسان نمی
ر کننده این موضوع است. در نظهای معتبر نیز تصدیقبررسی شاخص

 ها بر عدد نهاییدهد که تأثیر آنگرفتن وزن برای متغیرها نشان می
 شاخص باید متفاوت باشد.

 

های عدم وجود شاخص کیفیت آب معتبر بومی، علت استفاده از شاخص
های ایران بوده است؛ هرچند که استفاده خارجی برای تعیین کیفیت آب

های خارجی و عدم اعمال تغییراتی هرچند محدود و محض از شاخص
وجهی تبی دهندهنشانبیشتر ها، متناسب با پیکره آبی ایران در آن

های خارجی. محققین پیشین است تا عدم دقت و کارآیی شاخص
های معتبر خارجی در خصوص استفاده محض از شاخص درهرصورت

های های ایران، دستاوردی جز سردرگمی مدیران، اعمال سیاستآب
کیفیتی حاصل و بعضاً مغایر با یکدیگر، تلقی واهی بحران بیآبی بی

های نامتناسب، و یا موهبت آب سالم، تخصیص آب به کاربریآب 
های کالن برای ی در اقدامات پیشگیرانه و صرف هزینهانگارسهل

 انجام راهبردهای اشتباه ندارد.
 

تری را نسبت تواند نتایج متفاوتمی (WQIIR)شاخص تدوین شده 
های خارجی ارائه دهد. این در حالی است که شاخص به شاخص

NSFWQI  تاسدارای تعداد متغیرهای مساوی با شاخص تدوین شده 
نسبت به شاخص هاشمی  (WQIIR)شاخص تدوین شده همچنین 

و به همین علت در زمان و هزینه  استدارای تعداد متغیرهای کمتری 
 بر اساسشود. شاخص هاشمی یی میجوصرفهبررسی کیفیت آب 

مختلف تنظیم شده و در های موجود از کیفیت آب ایران در ادوار داده
ا ام ،های ایران نیز از دقت خوبی برخوردار استتخمین کیفیت آب

 صصین کیفیت آب توانستشاخص تدوین شده بر اساس نظرات متخ
 تری ارائه نماید. نتایج دقیق

 

نیز که در برخی تحقیقات  Ahmed Saidو  OWQIهای شاخص
یفی یتی با ساختار کاند، عمالً سنخقرار گرفته مورداستفادهپیشین 

ها با واقعیت آبی کشور فاصله بسیاری های ایران ندارند و نتایج آنآب
با وضعیت  Ahmed Saidو   OWQIدارد. مقایسه تفسیر دو شاخص 

های موجود موجود نشان داد که این دو شاخص، برای بهترین نمونه
 دهند.نیز وضعیت بد و بسیار بد را نشان می

 

ی بررس برایه شاخص تدوین شده در این پژوهش با توجه به اینک
های ایران بوده و در آن کاربری خاصی برای آب کیفیت آب رودخانه
در  ابراینبنباشد، شود و کیفیت کلی آب مدنظر میدر نظر گرفته نمی

های مصارف ویژه، کمک توان با تدوین شاخصهای آتی میپژوهش
ود. اربردهای متفاوت نمشایانی به تعیین دقیق کیفیت آب برای ک

آب  ی کیفیبندپهنه شده،توان بر مبنای شاخص تدوینهمچنین می
 ریسا یهاداده یگردآور ها در مناطق مختلف را تهیه نمود.رودخانه

آن نمودن  یشاخص و کاربرد نیا لیو تکم حیرودخانه ها در تصح
 از دیگر اقدامات قابل انجام در جهت بهبود این شاخص کشور یبرا
 باشد.می
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