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  گیري ازبا بهره بجنوردشهرستان شرب  آب کننده تامین اصلی منبعبررسی کیفیت 

  ن درهیمطالعه موردي سد مخزنی شیر: 1392در سال  شاخص هاي کیفی آب 
  

  3، محمد تقی قانعیان*2احمد زارع مهرجردي ،1محمد حسن احرامپوش
  5حسین ساقی محمد ،4احسان ابویی مهریزي ،

  
  ، یزد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هندسی بهداشت محیط،استاد تمام گروه م1
  ، یزد، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد2
  ، یزد، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شیار گروه مهندسی بهداشت محیط،ندا3
  ندسی بهداشت محیط دانشجوي دکترا مه،  ، ایرانبجنورد ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیعضو هیئت علمی  4

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  ، تهران، ایراندانشجوي دکترا مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی5
  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران :نویسنده مسئول*

 a.mehrjerdi@yahoo.com :یکپست الکترون

  چکیده
  

در مدیریت منابع آب به عنوان یک ابزار مدیریتی قوي براي  کیفی ياستفاده از شاخص ها :زمینه و هدف
با توجه به اهمیت دریاچه سد مخزنی شیرین دره که بخش مهمی  .تصمیم گیري هاي مربوطه توصیه گردیده است

این مطالعه با هدف ارزیابی کیفی آب این دریاچه و تعیین  ،امین می نمایداز آب آشامیدنی شهرستان بجنورد را ت
  .صورت گرفت 92روند تغذیه گرایی دریاچه در سال 

 12برداري در طول باشد، که با نمونهمی تحلیلی -مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی مقطعی :کارروشمواد و 
، نیترات ،,pH DO,BOD,TS: شاملگیري شده اندازهکیفی  گرفت و پارامترهاي انجامایستگاه  7از  1392سال  ماه

تجزیه   NSFWQI داده ها با استفاده از شاخص کیفیت آب. بوده است کدورت و کلیفرمهاي مدفوعی ،دما، فسفات
  .و تحلیل گردید

بین ایستگاههاي مورد مطالعه در طی یک سال بهترین کیفیت مربوط  در NSFWQIاساس شاخص بر :یافته ها
بر  .می باشد 65 با امتیاز 1می باشد و بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره  69با امتیاز  4شماره ایستگاه  به

با  می باشد و بدترین کیفیت مربوط به تیر ماه 70با امتیاز اساس ماه بهترین کیفیت مربوط به ماه بهمن و دي 
  .می باشد 60امتیاز 

هاي سرد در ماهسد مخزنی شیرین دره آب موجود در که  ن دادنشا  NSFWQIشاخص نتایج :نتیجه گیري
  .دارا می باشدجهت تامین آب شرب براي شهر هاي گرم سال سال کیفیت مناسبتري نسبت به ماه

  کیفیشاخص  کیفیت آب، ،بجنوردمخزنی سد  :هاي کلیديواژه
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476 و همکاران محمد حسن احرامپوش                          ...شهرستانبررسی کیفیت منابع تامین کننده آب شرب 

 مقدمه
 شیافزا آن تبع به و جوامع گسترش و زمان گذشت
 رییتغ و یعیرطبیغ تصرف و دخل ،یآب منابع از استفاده

 ].1[ است کرده دایپ شیافزا ها رودخانه آب یفیک طیشرا
 توسعه حال در يکشورها در آب کمبود شیافزا نیهمچن

 مناسب یمبحث ریاخ يسالها در را آب تیفیک یابیارز
 ریتفس و لیتحل سنجش، نهیزم نیا در ].2[ است ساخته

 را امکان نیا منظم، طور به ها هرودخان یفیک يها داده
 وهیش مختلف، موارد در استفاده ضمن که سازد یم فراهم

 از جیتدر به تا گردد، اتخاذ مناسب و حیصح یتیریمد يها
 با یتیفیک سمت به و شده کاسته ها رودخانهی آلودگ

امروزه دیدگاهها  .]3[ کند حرکت قبول قابل استاندارد
امنه آن دترشده و اف و جایگاه سدها گستردهنسبت به اهد

کنار اهداف کمی مورد انتظار از مشمول کنترل کیفی در
 حوضه طبیعی خصوصیات ].4[ سدها نیز گشته است

 مخزن، به ورودي هايآب کیفیت و کمیت آبخیز،
 میزان باد، وزش حرارت، درجه( منطقه اقلیمی خصوصیات

 حوضه در انسان لفمخت فعالیتهاي میزان و) جوي نزوالت
 مخازن آب کیفیت که هستند عواملی جمله از آبخیز
 احداث دیگر، طرفی از دهندمی قرار تاثیر تحت را سدها

 سبب به تواندمی سطحی، خود جریان کردن ذخیره و سد
 بندي الیه آب، بودن ساکن تبخیر، مانند عواملی مجموعه
 هدریاچ آب شدن غنی گذاري، رسوب مخزن، در حرارتی

 خصوصیات در تغییر موجبات غیره و غذایی عناصر از
 آورد فراهم را مخزن آب بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی،

این رخدادها منجر به آن می شود که کیفیت آب  ].5[
 خروجی از سد همان کیفیت آب ورودي به مخزن نباشد

 يپارامترها حسب بر ینیرزمیز و یسطح آب تیفیک ].5[
 مشکل. شود یم ییشناسا یکیولوژیب و ییایمیش ،یکیزیف
 يریگ اندازهي رهایمتغ ادیز تعداد آب یفیک شیپا ژهیو

 هاي بسیار ساده و دور ازیکی از روش ].6[ است آن شده
تواند شرایط کیفی پیچیدگیهاي ریاضی و آماري که می

هاي کیفی آب می ب را بازگو کند، استفاده از شاخصآ
هستند که در مدیریت یی هاها روشاین شاخص. باشد

زار مدیریتی قوي توان از آن به عنوان یک ابکیفی آب می
اندکس  ].7[ هاي مربوطه استفاده کردبراي تصمیم گیري

هاي پرکاربرد یکی از شاخص NSFWQI1 کیفیت آب
باشد که بر هاي سطحی میبندي کیفی آب جهت طبقه

، دما، TS ،BOD5 ، کدورت،DO ،pHاساس پارامترهاي 
 فات، نیترات و کلیفرم مدفوعی تعیین می گردد، فس

NSFWQIباشد که با یک شاخص کیفی کاهشی می
هاي نامبرده وابط موجود و وزن دهی به پارامتراستفاده از ر

باشد، براي آن به می 100مقداري عددي که از صفر تا 
که وضعیت آب را از نظر مصارف آشامیدنی و  آیددست می

طبق اعداد به دست آمده منابع . کندرنگ آب تعیین می
بد و خیلی آبی در پنج دسته بسیار خوب، خوب، متوسط، 

که باتوجه به قرارگیري منبع  بد تقسیم بندي می شوند
آبی مورد نظر در این تقسیم بندي میزان تصفیه مورد نیاز 

لذا با توجه به اهمیت  ].8،9[ براي آن تعیین می شود
ه گرایی، پژوهش حاضر به موضوع کیفیت آب و بروز تغذی

تعیین شاخص هاي کیفی آب بر اساس شاخص 
NSFWQI  و تعیین روند تغذیه گرایی در سد مخزنی

هزار  800میلیون و  65شیرین دره با توان تنظیم ساالنه 
که بزرگترین سد استان خراسان شمالی  متر مکعب آب

کیلومتري  65این سد در  .پرداخته شده است می باشد،
بی شهر بجنورد بر روي رودخانه شیرین دره یکی شمال غر

از سرشاخه هاي رود خانه اترك براي کنترل و مهار 
میلیون متر مکعب آب  20سیالبها، تامین ساالنه 

آشامیدنی مورد نیاز براي شهر بجنورد و روستاهاي مسیر 
خط انتقال، پنج میلیون متر مکعب آب مورد نیاز صنایع و 

براي بهبود و توسعه کشاورزي  همچنین تامین آب الزم
هاي پایین دست، ساخته هکتار زمین 300شش هزار و 

عملیات ساخت سد شیرین دره در مهرماه سال . شده است
 .پایان یافت 1384آغاز شد و در فروردین ماه سال  1375

، طول تاج ه سد شیرین دره خاکی با هسته رسینوع ساز
 63 بستر رودخانه متر و ارتفاع از 12متر، عرض تاج  483
شوت با "سرریز سد شیرین دره از نوع  .می باشد متر

شامل چهار دریچه قطاعی و  "آستانه اوجی و دریچه دار
متر مکعب  پانصدمتر با ظرفیت خروج یکهزار و  220طول 

انتظار می رود که نتایج حاصل از این . در ثانیه است
 در خصوص تعیین کیفیت آب سد مخزنیپژوهش بتواند 

                                                        
1  - National Sanitation Foundation Water 
Quality Index 
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شیرین دره و روند بروز تغذیه گرایی نتایج سودمندي را 
می توان ارتفاع مناسب جهت آبگیري  همچنین ارائه دهد

را  ورودي به تصفیه خانهاز سد به منظور تامین آب 
   ].10[مشخص نمود 

  کارروش 
 تحلیلـی  -در این مطالعه که یک بررسی توصیفی مقطعـی 

گاه هـاي مـورد   باشد در ابتـدا تعـداد و موقعیـت ایسـت    می
شـکل و مسـاحت    مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیـایی، 

مخزن، عمق آب در قسمت هاي مختلف، چگونگی آبگیري 
آبگیر هاي سد و با در نظر  از سد، آبهاي ورودي به دریاچه،

منابع تولید آالینده منطقه انتخاب گردید، بـر ایـن    گرفتن
 انتخاب شد محل 7اساس تعداد ایستگاه هاي اندازه گیري 

در منطقـه ورود آب   1 شـماره  ایستگاهکه محل  )1شکل (
رودخانه هاي شیرین دره به داخل مخزن سد، یک ایستگاه 

ایسـتگاه بعـدي را بـا     5و ) آبگیر سد(در خروجی آب سد 
توجه به نقشه دریاچه و مساحت مخزن که در حداکثر تراز 

، بدین صـورت کـه   هکتار می باشد، تعیین گردید 175 آب
مخزن با توجه به داشتن طـول هفـت کیلـومتر بـه هفـت      

در  قسمت در طول تقسیم شـد و محلهـاي نمونـه گیـري    
  دیگر جهت نمونه به فاصله یک کیلومتر از یک مرکز دریاچه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي مشـخص  نمونه برداري از ایستگاه .برداري انتخاب شد
سط اوا(و بصورت ماهیانه  1392ماه سال  12شده در طی 

سـنجش بـا    نگهـداري و برداشـت و  . انجام گرفـت ) هر ماه
در آزمایشگاه شـیمی آب و   هاي استاندارداستفاده از روش

خراسـان  فاضالب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
پـارامتر فیزیکــی،   در ایـن تحقیـق   .انجـام گردیـد   شـمالی 

کـل   ،دما BOD5 ,pH ,DO, نظیرژیکی  شیمیایی و بیولو
کلیفـرم   و a کلرفیـل  ،ورت، نیتـرات، فسـفات  جامدات، کد

 طبق روش استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته اندمدفوعی 
و اکسیژن محلـول در   pH پارامترهاي دما،سنجش  .]11[

سـاخت    HQ4010محل با استفاده از دستگاه پرتابل مدل
 فسـفات  و نیترات غلظت .صورت پذیرفت HACHشرکت 

 اسپکتروفتومتري دستگاه با و استاندارد روش از استفاده با
UV- Visible  680 و 220 در ترتیـب  بـه   2500 مـدل 

 بـا  آزمایشـگاه  در ها نمونه کدورت .گردیدند قرائت نانومتر
 HACH 2100N مـدل  سـنج  کدورت دستگاه از استفاده
 روش از اســتفاده بــا مــدفوعی هــاي کلیفــرم .شــد قرائــت

 پمـپ  دسـتگاه  کمـک  بـا  و غشـایی  هـاي  صافی استاندارد
Millipore میکروبـی  کشت انکوباتور دستگاه و مدل خالء 

   محاسـبه  نمونه از لیتر میلی 100 در WTE Binder مدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
موقعیت ایستگاه هاي نمونه برداري : 1شکل  
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  ]NSFWQI  ]12 پارامترهاي مورد نیاز و وزن انتخاب شده جهت محاسبه:  1جدول
 وزن واحد پارامتر
DO 17/0 درصد اشباع 

 colony /100ml 16/0 کلیفرم مدفوعی

pH  11/0 
BOD5 ppm 11/0 

 10/0 درجه سیلیسیوس دما
 ppm 10/0 نیترات
 ppm 10/0 فسفات
 NTU 08/0 کدورت

TS ppm 07/0 
  

  ]12[متوسط مقادیر شاخص کیفیت آب رودخانه :  2جدول
  رنگ  وضعیت  مقدار عدد

  آبی  بسیار خوب  100-90

  سبز  خوب  90-70

  زرد  متوسط  70-50

  نارنجی  بد  50-25

  قرمز  خیلی بد  25-0
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 انکوباتور دستگاه از استفاده با نیز ها نمونه  BOD .گردید
 ها نمونه کل جامدات وBOD WTW TS606/2-I  مدل

ــا ــا 103 دمــاي در و اســتاندارد روش از اســتفاده ب  105 ت
  .گردید سلیسیوس تعیین  درجه

جهت محاسبه این شـاخص  : NSFWQIمحاسبه شاخص 
نیتـرات، فسـفات، درصـد اشـباع     : پارامتر اصـلی شـامل   9

ژن محلول، اکسیژن مورد نیـاز بیوشـیمایی، کلیفـرم      اکسی
مـورد اسـتفاده    pH، کـدورت و   کل جامدات، دما مدفوعی،

بایـد دقـت    NSFWQIدر محاسـبه شـاخص   . قرار گرفت
ژن، مورد نظر نمی باشـد بلکـه    شود که میزان غلظت اکسی

میزان درصد اشباع اکسیژن محلول مـورد نیـاز اسـت کـه     
 جهت محاسبه آن از نرم افزار آنالین مربوطه استفاده شـد 

اسـتفاده   1از رابطـه   جهت محاسبه شاخص مذکور. ]12[
  شد

  )  1(رابطه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــن شــاخص یعنــی   وزن ( Wiدر ابتــدا دو عامــل اصــلی ای
) شاخص کیفیـت آب ( Qiو  1با استفاده از جدول ) پارامتر

محاسبه گردید و سپس با با استفاده از نمودارهاي مربوطه 
عامـل بـراي تمـامی پـارامتر هـا       2جمع حاصلضرب ایـن  

رت یک عـدد مجـزا بـراي هـر     به صو NSFWQIشاخص 
آوردن یـک عـدد بـدون     با به دست . ایستگاه به دست آمد

با تقسـیم بنـدي   مطابق بعد براي هر ایستگاه، کیفیت آب 
 .تفسیر می گردد 2ذکر شده در جدول 

  یافته ها
گیري ماهانه پارامترهاي نتایج حاصل از اندازه 3در جدول 

ان داده شده نش هاي مورد نظرمورد مطالعه در ایستگاه
 : است

میانگین عددي شاخص  2و  1 نمودارهايهمچنین در 
NSFWQI  و کیفیت مربوطه به تفکیک ماه هاي مورد

  .نشان داده شده است و ایستگاه هاي نمونه برداري مطالعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

WiQiWQI 

  1392گیري ماهانه پارامترهاي مورد مطالعه در ایستگاه هاي مورد نظر در طی ماههاي سال یج حاصل از اندازهنتامیانگین  :3جدول 
ماه هاي 

مورد 
 مطالعه

 پارامتر هاي مورد مطالعه                                                                  

 درصد اشباع
 اکسیژن

BOD5 
(mg/L) 

دما 
)C( 

دات کل جام
(mg/L) 

pH  فسفات
(mg/L) 

نیترات 
(mg/L) 

  کلیفرم مدفوعی
(Colony/100ml) 

  کدورت
) NTU( 

 02/6 205 98/2 052/0 68/6 657 14 42/4 82 فروردین

 48/4 294 80/2 041/0 7/7 550 1/22 85/4 81 اردیبهشت
 98/1 184 20/1 049/0 2/8 452 27 8 100 خرداد

 22/3 322 81/4 061/0 33/7 698 26 12 97 تیر
 21/3 371 24/3 054/0 71/7 475 24 16 92 مرداد

 92/2 400 80/2 059/0 5/7 511 23 13 86 شهریور
 55/3 245 10/4 041/0 3/7 502 24 8 87 مهر
 58/3 207 04/4 040/0 7/7 448 5/13 42/4 82 آبان
 60/5 250 03/5 050/0 6/7 297 14 3 84 آذر
 76/4 210 17/3 090/0 8 692 4/11 85/1 80 دي

 37/5 211 90/2 047/0 4/7 527 4 14/2 64 بهمن
 04/5 210 04/3 060/0 34/7 755 6 28/4 66 اسفند
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  به تفکیک ماه هاي مورد مطالعه NSFWQIمیانگین عددي شاخص :  1نمودار 

 

  
 گاه هاي نمونه برداريدر طی سال نمونه برداري به تفکیک ایست NSFWQIمیانگین عددي شاخص : 2نمودار 
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  بحث 
بیشترین و کمترین غلظت ن داد که نتایج این پژوهش نشا

ماه اردیبهشت ماه و  دياکسیژن محلول به ترتیب در
می تواند ناشی از  DOباال بودن میزان  ،شودمیمشاهده 

اختالط کامل آب، دماي پائین آب در این فصل و بارش 
و همکاران 1در تحقیقی که سانچز . هاي زمستانه باشد

 رودخانهروي  بر  NSFWQIدرمورد بررسی شاخص
طی  انجام دادند، میزان اکسیژن محلول را در 2گوانداراما

هاي مرطوب بیشتر از ماه هاي خشک گزارش نموده ماه
اند که با نتایج به دست آمده در این تحقیق مشابه می 

  . ]13[ باشد
ماه نمونه  12آب مخزن در طی  BOD5بیشترین غلظت 
ل این امر می دلیکه  بوده است ماه مرداد برداري مربوط به

تواند تخلیه فاضالب هاي روستایی باالدست رودخانه به 
داخل دریاچه باشد؛ اما با توجه به کم بودن حجم این 
آالینده ها، این غلظت از حد استاندارد تخلیه به آب هاي 

مربوط   BOD5کمترین غلظت . سطحی تجاوز نکرده است
و  با پژوهش السیکه این نتایج  بوده است ماه دي به

  ].14[ همکارن مشابه می باشد
می باشد و  ماه بیشترین مقدار کدورت مربوط به فروردین

مقادیر . ماه بوده است خرداد کمترین مقدار مربوط به
باالي کدورت در این ماه ها ناشی از بارش هاي بهاري و 
ورود سیالب و جریان هاي متالطم به داخل دریاچه می 

ت غلظت کل جامدات نیز باشد، همچنین در مورد تغییرا
دریاچه می ورودي  1ایستگاه  .نتایج مشابه به دست آمد

در بیشتر فصول سال کیفیت پایین تري نسبت به  که دباش
نشان دهنده که ستگاه هاي نمونه برداري داشته سایر ای

که بخش اعظم آلودگی دریاچه از  این موضوع می باشد
 4یستگاه شماره ا. طریق این رودخانه وارد دریاچه می شود

که در مرکز دریاچه قرار دارد نسبت به سایر ایستگاه ها 
توسط  کهپژوهشی  در، داراي کیفیت مناسبتري بوده است

روي سد مخزنی کرخه انجام گرفت  نیکو نهاد و همکارن بر
ایستگاهی که مشابه پژوهش محقیقن در مرکز  است

دریاچه قرار داشت از بهترین کیفیت نسبت به سایر 
   ].15[ ایستگاه برخوردار بود

                                                        
1- Sanchez 
2- Guandarrama 

که  1گیري شده در ایستگاهغلظت نیترات و فسفات اندازه
ورودي دریاچه می باشند نسبت به مناطق مرکزي باالتر 

توجه به اینکه در باالدست جریان دریاچه  بوده است که با
منطقه صنعتی خاصی وجود ندارد که بتواند منبع ورود 

نیترات باشد، بنظر می رسد این حجم از ترکیبات فسفر و 
شیرین عامل اصلی تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی 

، نیترات و فسفات موجود در فاضالب روستایی و دره
ترکیبات ازته و فسفاته موجود در کودهاي کشاورزي 

در  مناطق روستایی باالدست جریان دریاچه باشد،
 1382توسط پرهام و همکاران در طی سال  پژوهشی که

بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر و برخی پارامترهاي  به
و شیمیایی در دریاچه سد مخزنی کرخه پرداختند فیزیکی 

غلظت باالي اکسیژن محلول و غلظت کم مواد مغذي 
هاي جزء دریاچه یاچه سد کرخه را از لحاظ اتروفیکدر

بندي کردند نتایج نشان داد میزان مواد مغذي فقیر طبقه
اچه بیشتر از خروجی و در مورد نیتریت در ورودي دری

 مشابه پژوهش محقیقناین نتایج  که بالعکس می باشد
 و شاملو توسط که یپژوهش در]. 16،17[ می باشد
 با الرلویگ یمخزن سد يبررو 1383 سال در همکاران

 گرفت، انجام الرلویگ سد مخزن آب یفیک شیپا عنوان
 درمقدار  کمترین که داد نشان نیمحقق نیا يها یبررس
باالترین مقدار از لحاظ  مهرماه در و داشته قرار ماه مرداد

 سد به يورود تراتین و فسفات بار .مواد مغذي بوده است
 به رودخانه انیجر ماه 6 طول در تن 56 و 47/0 بیترت به
 گذار ریتأث ندهیآال منابع نیمهمتر و دیگرد آورد بر اچهیدر
 نیزم اثرات و يکشاورز ،یانسان فاضالب آب، تیفیک بر

 تیفیک افت یاصل علت نیمحقق نیا. دیگرد عنوان یشناس
 هم بر از یناش اغتشاشات ها ماه نیا در را اچهیدر آب

 عالوه که نمودند عنوان ییدما يبند هیال ستمیس خوردن
 انواع غلظت شیافزا و اچهیدر بستر اتیمحتو آوردن باال بر
 عیتسر و ها جلبک ندهیفزا رشد يبرا را طیشرا ها، ندهیآال
  ].18[ است نموده فراهم ییگرا هیتغذ دهیپد

فرم مدفوعی درطی یک سال نمونه بیشترین مقادیر کلی
شهرستان بجنورد  برداري از آب سد مخزنی شیرین دره

مقادیر اندازه گیري شده . بوده استمربوط به خرداد ماه 
 داز ح 1392هاي سال کلی فرم مدفوعی در تمام ماه

هاي سطحی کمتر به آب فرم مدفوعیاستاندارد تخلیه کلی
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تواند ناشی از طول زیاد دریاچه و ته بوده است که می
نتایج این مطالعه با پژوهش . نشینی در دریاچه باشد

 91-92سال در سال  به مدت دو و همکاران که درویشی
میزان انجام داده اند  تجن و نکارودروي رودخانه  بر

  ].19[کلیفرم مدفوعی را نشان می دهد کمتري از 
 نتیجه گیري

تغییرات فصلی  ست کها این نتایج مطالعه حاضر بیانگر
نداشته ولی  NSFWQI روي شاخص تاثیر چشم گیري بر

بطور کلی در ماه هاي گرم سال داراي کمترین مقادیر 
بوده و در ماه هاي مرطوب و سرد سال مقادیر عددي این 

در تمام ماه هاي نمونه برداري  .استشاخص افزایش یافته 
 در هیچ کدام از ایستگاه هاي مورد مطالعه از نظر شاخص

NSFWQI  وضعیت بسیار خوب مشاهده نگردید و تنها
در بعضی از ایستگاه ها در ماه هاي فصل زمستان وضعیت 

بجز مناطق ورودي دریاچه که در . خوب مشاهده گردید
قرار داشتند در سایر فصل تابستان در وضعیت کیفیت بد 

. موارد دریاچه در وضعیت متوسط قرار داشته است
فرم مدفوعی می یمهمترین آلودگی دریاچه میزان باالي کل

شنهاد می گردد قبل از انجام تصفیه متداول یباشد که پ
آب دریاچه توسط تصفیه خانه عمل پیش کلرزنی 

ه ک 1ایستگاه هاي  .مخصوصاً در فصل تابستان انجام گیرد
ورودي دریاچه می باشند در بیشتر فصول سال کیفیت 
پایین تري نسبت به سایر ایستگاه هاي نمونه برداري 
 داشته اند که می تواند نشان دهنده این باشد که بخش

رودخانه وارد دریاچه  اعظم آلودگی دریاچه از طریق این
   .می شود

  تشکر و قدردانی
انشگاه علوم این پژوهش حاصل پایان نامه مصوب شده د

باشد می  23/92 پزشکی شهید صدوقی یزد با کد
نویسندگان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی و آب منطقه اي استان خراسان شمالی که 
در راستاي انجام تحقیق ما را یاري نموده اند تشکر و 

 .قدردانی می نماید
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Abstract 
 
Background & Objectives: The use of quality indicators to decide on water resources 
management has been suggested as a strong management tool for decision making. 
Considering the importance of Shirin Dareh reservoir dam, which supplies a great part 
of drinking water for Bojnurd; this study was conducted to evaluate the water quality and 
to determine the process of the lake feeding in 2014. 
Material & Methods: This study is a descriptive cross sectional one the sampling 
occurred in 12 months of 2014 in seven different stations. Quality parameters that were 
measured include: pH, TS, BOD, DO, nitrate, phosphate, temperature, turbidity and fecal 
coliforms. Data were analyzed by NSFWQI. 
Results:According to NSFWQI index, in the studied stations during the year, the highest 
quality was observed in station No. 4 with the score of 69 and the lowest quality in station 
No.1 with the score of 65. The highest quality was observed in February and January 
with the score of 70 and the lowest quality in July with the score of 60. 
Conclusions:Results of NSFWQI index showed that the available water in ShirinDareh 
reservoir has higher quality in cold months of the year compared to warm months for 
supplying the drinking water of the city. 
Keywords: Bojnourd reservoir, water quality, quality index 
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