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1>  

1>  

1>  

1>  
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(N/10  

coli.

ml)
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>  1100

>  1100

>  1100
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>  1100
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0ml)

65/7  1100 

84/7  1100>

00/8  1100>

93/7  1100>

73/7  1100>

52/7  1100>

39/7  1100>

69/7  1100>

80/7  1100>

84/7  1100>

91/7  1100>

94/7  1100>

ده در سرتاسر
شاخص با استفا

با استفاده از راب 
 نكته كه وجود
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  BOD  
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6  2/11  

6  ٣/۴  

6  4/9  

5  6/12  

5  2/11  

4  4/8  

4  3/7  

6  2/7  

6  4/6  

6  7/10  

6  0/11  
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PO4  DO

63/3  45/6

13/6  90/6

25/4  33/

85/5  40/6

87/5  55/5

46/5  06/5

57/5  32/4

19/5  18/4

47/6  30/6

28/5  23/6

63/5  64/6

16/5  47/6
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233  7/4  
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يفيت، مقدار عد

فرم محاسبهكلي
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گيري كيفي اندازه

EC TS

4030  81

5950  84

2030  411

3280  74

4400  65

4280  56

4230  500

4230  79

2050  36

2280  42

2980  26

3000  25

   آب
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فات، نيترات و ك
هر نمونه آب بين
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ر بد اثر بيشتري

= ∑

قادير پارامترهاي

  كدورت  ما

9/13  57  

3/15  29  

6/14  51  

/15  52  

2/15  19  

7/15  17  

9/15  15  

16  16  

6/14  385  

6/14  407  

8/14  420  

4/14  455  

هاي كيفيتص

 NSFWQIص 

ملي سازمانب 
باشدزايشي مي

كدورت دما، فسف
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مقاديرترهاي با 
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مق -1جدول 
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S1  9

S2  3

S3  6

S4  1

S5  2

S6  7

S7  9

S8  6

S9  6

S10  6

S11  8

S12  4
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ر آن تاثير پارامت

محاسبه 2بطه

        1رابطه 
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دا
H

ام
مي
در
را
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نمودارهاي 

ن شاخص 
دفوعي. در 

تا  0 بين 

 شده براي 

جود آوردند 

ن شاخص 

 nifardاست ( د)
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 ر

  

رامترهاي مورد
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 از نمودارهاي اخ

متري از متغيره

ختلف با هم مق
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ضرايب وزني بايد
بندي هر پارتبه

 شود.ص داده مي

وط به هر پارامتر

ضريب وزني

17/0  
16/0  
11/0  
11/0  
10/0  
10/0  
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07/0  
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