مقاله پژوهشی

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،59زمستان  1044صص 044-199

بررسی کیفیت آب با کاربرد شاخص (NSF)WQI
(مطالعه موردی :سد چمگردالن ايالم)
1

پريسا امیری*

Parisaamiri76@yahoo.com

سید محمود شريعت

2

مهدی احمدی کالن

3

تاریخ دریافت95/49/40 :

تاریخ پذیرش99/14/11 :

چكیده
زمینه و هدف :پايش كيفيت آب رودخانه هاي تأمين كننده آب سدها ،از مهمترين ابزار جهت ارتقاء كيفي آب مخازن سدها ميباشد .با
توجه به اهميت سد چمگردالن ،بهعنوان اصلي ترين منبع تأمين آب شرب شهر ايالم و وجود منابع آالينده از قبيل فاضالبهاي روستايي،
فضوالت واحدهاي گاوداري و مرغداري در حوضۀ آبريز آن ،بررسي كيفي آب اين سد با كاربرد شاخص  (NSF)WQIامري ضروري به
نظر ميرسد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي ،پارامترهاي كيفي شامل اكسيژن محلول ،دما ،كدورت ،TDS ،BOD ،pH ،فسفات ،نيترات و
كليفرم مدفوعي در  7ايستگاه طي فروردين ماه تا شهريور سال  2931اندازهگيري شدند و هر ماه يكبار نمونهبرداري با سه تكرار انجام
گرفت .دادههاي به دست آمده بر اساس شاخص كيفي آب سازمان بهداشت ملي آمريكا ( )NSFWQIمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس نتايج شاخص مذكور ،كيفيت آب در تمام ايستگاههاي مطالعاتي در گروه سوم و با ميزان كيفيت  07 -77قرار گرفت.
باالترين كيفيت و بيشترين ميزان شاخص به مقدار 39/77مربوط به ايستگاه خروجي و پايينترين كيفيت به ميزان  02/7در ايستگاه
تالقي به دست آمد.

 -2دانشجوي دكتراي علوم و مهندسي محيط زيست ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران (نويسنده مسوول).
 -1استاد دانشكده بهداشت دانشگاه تهران.
 -9كارشناس ارشد علوم محيط زيست ،كارشناس اداره كل حفاظت محيط زيست استان ايالم.
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بحث و نتیجهگیري :منابع آب بالقوه در معرض آلودگي ناشي از عوامل طبيعي و انساني است .شاخص ) NSF(WQIدر ايستگاههاي
سد حدود( )09-37ميباشد و اين بيانگر اين است كه قرار گرفتن آب در شرايط مخزن باعث بهبود وضعيت كيفي آن گرديده است.
اطالعات بدست آمده از كيفيت آب رودخانه ها و تاثير منفي كاربري هاي مختلف موجود در حوضه آبريز ،امكان تصميمگيري در خصوص
پهنه بندي حوضه  ،براي استقرار كاربريهاي سازگار جديد و برنامه ريزي جهت نظارت بر نحوه كنترل و كاهش منابع آالينده موجود را
براي مسئولين فراهم ميآورد.
واژه گان کلیدي :منابع آالينده ،حوضۀ آبريز ،شاخص كيفيت آب ،سد چمگردالن.
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Abstract
Background and Objective: The water quality monitoring of rivers is the most important method for
increasing quality of the dam resourvior. To study the quality of chamgardallan's dam as the main
source of drinking water of ilam city and for existing of pollution resources, such as wastewater of
village, livestock manure in the watershed' dam is essential.
Materials and Methods:In this cross sectional study, standard parameters including dissolved
oxygen. Temperature, biochemical oxygen demand, most propable number of Coliforms, fecal
coliform, Turbidity, total dissolved solids, pH and others were measured at seven different stations
during 6 mount.. Every mounth were done once sampling with three times review. Sampling points
were selected somewhat were shown the real quality of water in rivers and dam.water quality index
was calculated using water quality index calculator given by National Sanitation Foundation(NSF)
information system.
Results:on basis of WQI index , water quality in all of stations were at the third group about 5070.the highest value of WQI of the samples was 63.47 in khoroji station and the lowest value of WQI
was 51.4 in Talaghi station.
Conclusion: Water resources are at risk of natural resources and human agents. NSFWQI in dam
stations was about 53-64. this subject showed locating water in resourvior was the cause of water
quality improvement.
Results the water quality of rivers and the negative effects of differences uses in watershed provided
easier deciding for managers about zoning of watershed for establishing of harmonic uses and
planning for conservating on control and decrease of pollution resources.
Keywords: pollutant resources, watershed, NSF (WQI), Chamgardallan's Dam.
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مقدمه
آب يكي از فراوان ترين تركيبات است كهه ههيو وقهت بصهورت

منظور پايش كيفي آب مخزن سد ،تحقيقي بر روي سد مخزني

خالص در طبيعت يافت نميشود ،زيرا از يك سو به دليل قدرت

گيالرلو انجام گرفت و مهمترين آاليندههاي تاثيرگذار بر كيفيت

حالليتي كه دارد ،تمام عناصر موجود در مسهير خهود را كهم و

آب ،فاضالب انساني ،كشاورزي و اثرات زمين شناسي معرفي

بيش حهل مهي كنهد و از سهوي ديگهر بشهر آن را مسهتقيم يها

شد ( .)7شاخص  WQIو كمبود اكسيژن محلول در طول

غيرمستقيم آلوده مي كند ( .)2احداث سد به عنوان مانعي مههم

رودخانههاي گواداراما 2و مانزانارس 1مورد مطالعه قرار گرفت،

در برابر جريانهاي طبيعي رودخانهه ،نقهش تعهديلي ويهژهاي در

نتايج مطالعه مذكور نشان داد كه شاخص  WQIدر ابتداي

رژيم آبي رودخانه دارد ( .)9 ،1ساخت و بهره برداري از مخهازن

رودخانه  Guadarramaداراي مقدار عددي (77كيفيت

سدها باعث افزايش زمان ماند آب مي گردد و اين عامهل منجهر

خوب) و در انتهاي آن در حدود ( 37كيفيت متوسط)

به متفهاوت شهدن كيفيهت آب خروجهي از سهد در مقابهل آب

 NSFWQI9كيفيت رودخانههاي ماهانديا7و اتاوابانكي0در
3

ورودي به مخزن ميشهود ( .)2سهد و مخهزن آن باعهث ايجهاد

ناحيه پارادايپ هندوستان را بررسي نمودند كه براي اين

تغييرات عمده كيفي آب رودخانه مي شوند ،هرچند اين پديهده

شاخص چهار پارامتر  ،pHاكسيژن محلول ،اكسيژن مورد نياز

به خودي خود منفي نبوده و بسته به جايگاه سد ،اقليم منطقهه

بيوشيميايي ،كليفرمهاي مدفوعي اندازه گيري شدند .نتايج

و نوع بهرهبرداري از سد ميتواند نقش بسيار مثبتي نيز در روند

مطالعه آنها نشان داد كه كيفيت آب بر اساس شاخص مورد

كيفيت آبهاي سطحي داشته باشهد ( .)9فرآينهدهاي طبيعهي و

استفاده به دليل فعاليتهاي انساني و صنايع كاهش يافته است

فعاليتهاي انساني بر ويژگي هاي فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي

( .)3كيفيت آب سد آيدوغموش با اندازه گيري پارامترهاي

پيكرههاي آبي اثر گذاشته و موجب بروز مشهكالتي در كيفيهت

كيفي و شاخص ) NSF(WQIتوسط شكوهي و همكاران

آب سدها مي شوند ( .)0 ،7بنابراين ،امروزه ديدگاهها نسبت بهه

( )2937مورد بررسي قرار گرفت ،نتايج مطالعه مذكور نشان داد

اهداف و جايگاه سدها گسهترده تهر شهده و دامنهه آن مشهمول

كه استفاده از آب اين سد جهت تأمين آب شرب نيازمند تصفيه

كنترل كيفي در كنار اهداف كمي مورد انتظار از سد نيز گشهته

است ولي استفاده از آن براي شيالت و گونه هاي مقاوم آبي و

است .طراحان و كارشناسان نيز بايد با اتكا به تخصصهاي الزم

بهعنوان آب شرب حيوانات اهلي مناسب مي باشد (.)27

علوم زيست محيطي فرآيندهاي حاكم بر مخزن و تاثير آنها را بر

ميرمشتاقي و همكاران ( ،)2937گاتوت و همكاران( )1722از

پارامترهاي كيفي آب شناخته و با علهم بهه آنهها در جانمهايي و

شاخص كيفي ) NSF(WQIبراي طبقه بندي كيفي رودخانه

تخصيص سازه هاي جانبي سد و شيوه بهرهبرداري درست مبني

ها استفاده كردند و نتايج آنها كارايي اين شاخص را نشان مي

بر تامين كيفيت آب اقدام هاي اساسي را انجام دهند.

دهد ( .)21 ،22مطالعاتي كه با هدف بررسي كيفيت منابع آبي

در تحقيقي كه توسط پرهام و همكاران ( ،)2993به منظور

به ويژه سدها انجام ميشود ،ميتواند در اجراي ديگر تحقيقات

بررسي كيفيت آب درياچه سد كرخه و تعيين ميزان غلظت

بسيار تاثيرگذار باشد .از اينرو خوشناموند و همكاران ( )2993از

ازت و فسفر و تعيين بيالن آن انجام شد ،نتايج حاصل از اندازه-

نتايج بررسي كيفيت سد قشالق سنندج ،مبني بر غلظت بيش

گيري فاكتورهاي فسفات ،نيترات ،آمونياك ،اكسيژن محلول،
 pHو مقايسه آنها با استانداردهاي  EPA,WHO,EECكه
در اكثر موارد غلظت اين فاكتورها كمتر از حد مجاز تعيين شد.
آب درياچه سد كرخه براي كليه مصارف عمومي از قبيل
كشاورزي ،آبياري ،آبزيان و شرب مناسب دانسته شد ( .)3به

1- Guadarrama
2- Manzanares
3- National sanitation foundation water quality
index
4- Mahandia
5- Atavabanki
6- Paradip
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از حد مجاز جيوه در آن استفاده كرده و مطالعهاي براي بررسي

تأمين آب شرب شهر ايالم ،كنترل سيالب و آبياري اراضي

جيوه تجمع يافته در بافت ماهي كپور انجام دادند كه غلظت

كشاورزي منطقه ،در محل تالقي سه رودخانه گلگل ،اما،

اين آالينده بيشتر از حد استاندارد بدست آمد (.)29

چاويز -چشمهكبود كه در نهايت رودخانۀ كنجانچم را تشكيل

در حوضه آبريز سد چمگردالن  12روستا وجود دارد كه

ميدهند ،احداث گرديده است .با توجه به محدوديت منابع آب

جمعيتي حدود  22هزار نفر را در خود جاي داده است .فاضالب

زير زميني در اطراف شهر ايالم ،احداث سد مذكور جهت ذخيره

اين روستاها بدون هيچگونه تصفيهاي وارد آبرههها شده و

آب بهعنوان مهمترين منبع آب شرب و نزديكترين منبع آبي

بصورت مستقيم يا غيرمستقيم كيفيت آب سرشاخههاي ورودي

به مركز استان ميتواند اهميت اقتصادي -اجتماعي بسزايي

به مخزن سد را تحت تأثير قرار ميدهند .در تمام روستاها

داشته باشد .در اين مطالعه ،پس از تهيه نقشه محدوده

نگهداري دام بصورت سنتي در منازل ميباشد و از آنجائيكه

مطالعاتي (شكل2و )1با استفاده از نرم افزار  Arc.GISتعداد 7

بعضاً بصورت عشاير كوچرو ميباشند اسكان آنها در مجاورت

ايستگاه (جدول )2در سرشاخههاي ورودي ،مخزن سد و

رودخانهها بوده و فضوالت دامي خود را در نزديكترين فاصله به

خروجي آن تعيين گرديد .ايستگاههاي ورودي به مخزن به

رودخانه رها كرده و با اولين بارندگي حجم زيادي از فضوالت

گونه اي انتخاب شدند كه هيو منبع آاليندة انسان سازي در

مستقيم وارد رودخانه ميشود .از ديگر عوامل مهم آالينده

پايين دست آنها نباشد و تا حد امكان كيفيت آب رودخانه ها را

حوضۀ آبريز سد چمگردالن ،دفع غيربهداشتي بخشي از

قبل از ورود به مخزن مشخص نمايند .لذا ايستگاه هاي

زبالههاي شهر ايالم در حوضۀ آبريز سد ميباشد ،كه به دليل

اما،گلگل و تالقي به ترتيب بر روي رودخانه هاي اما ،گلگل ،و

سهلانگاري برخي رانندگان وسايل نقليۀ حمل زباله ،محموله

تالقي رودخانه هاي چاويز -چشمه كبود انتخاب شدند.

خود را قبل از رسيدن به محل تعيين شده ،در حوضۀ آبريز

ايستگاههاي شماره يك ،شماره دو و شماره سه در مخزن سد

رودخانههاي منتهي به سد خالي ميكنند .لذا انباشته شدن اين

به گونهاي انتخاب شدند كه عالوه بر نشان دادن كيفيت واقعي

زباله ها و شيرابه حاصل از آن در فصول بارش تهديد جدي براي

آب مخزن ،امكان نمونه برداري در طول دوره و در شرايط

كيفيت آب سد خواهد بود .همچنين ،سر شاخههاي ورودي به

يكسان در آنها انجام گيرد .بهمنظور بررسي كيفيت آب خروجي

مخزن سد ،پذيرندة آاليندههاي ناشي از منابع آلوده كننده

از مخزن سد ،ايستگاه خروجي در فاصلۀ 277متري از

نظير فاضالب واحدهاي مرغداري و گاوداري ميباشد .بنابراين،

دريچههاي سد انتخاب گرديد .نمونه برداري بصورت ماهيانه از

تغيير در كيفيت آب سرشاخه ها و به تبع آن تغيير در كيفيت

ايستگاههاي مورد نظر انجام شد .با توجه به پايين بودن دبي

آب مخزن و همچنين كيفيت آب خروجي آن قابل انتظار

پايۀ جريان رودخانهها و با فرض ثابت بودن كيفيت آب در

خواهد بود .لذا در اين تحقيق ،كيفيت آب سد چمگردالن با

مقطع عرضي رودخانهها در ورودي و خروجي سد ،نمونهبرداري

كاربرد شاخص  (NSF)WQIبررسي شده و منابع آالينده

بصورت سطحي از عرض مياني رودخانه انجام شد .با توجه به

احتمالي نيز مشخص گرديده تا در انجام مطالعات بعدي يا

بررسيهاي اوليه مبني بر تغييرات برخي فاكتورها با افزايش

اقدامات اجرايي توسط ارگانهاي ذيربط مورد استفاده قرار گيرد.

عمق در ايستگاههاي داخل مخزن و نيز عميق بودن آب در اين
ايستگاهها نسبت به ميانگين عمق سد ،از اعماق سطحي،27 ،

مواد و روش ها

 17و  97متري با استفاده از بطري نانسن نمونه گرفته شد.

سد چمگردالن در  11كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايالم

فاكتورهاي دما ،درصد اشباع اكسيژن ،كدورت و  pHدر محل

با حوضهاي با مختصات جغرافيايي  73درجه و  13دقيقه شرقي

نمونه برداري توسط مولتي پارامتر  HACKاندازه گيري شد و

و عرض جغرافيايي  99درجه و  99دقيقه شمالي و با هدف

سپس نمونه ها در مجاورت يخ و دماي زير  7درجه سانتي
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گراد و در كمتر از  17ساعت به آزمايشگاه منتقل شدند و انجام

مطابق با روشهاي كتاب استاندارد متد 1770صورت

آزمايشات ،BOD ،TDSنيترات ،فسفات وكليفرم مدفوعي

گرفت(.)27

جدول -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههاي نمونه برداري
نام ایستگاه

طول جغرافیایی))N

عرض جغرافیایی))E

شماره()2

''73˚ 10' 9

''99˚ 13' 7

شمارة ()1

''73˚ 17' 17

''99˚ 19' 00

شماره ()9

˚73

''99˚ 13' 27

اما

''73˚ 10' 20 /0

''99˚ 19' 9 /9

تالقي

''73˚ 17' 07 /0

''99˚ 97' 07

گل گل

''73˚ 19' 03 /0

''99˚ 17' 03 /0

خروجي

''73˚ 19' 22

''99˚ 13' 13

''17' 3

جهت بررسي نتايج حاصل از بررسي فاكتورهاي مهورد نظهر در

ارائه شد .نتايج اين شهاخص سهطحي از كيفيهت آب را در يهك

طي ماه هاي نمونه برداري از نمودارهاي مختلف در قالب نهرم

حوضه آبي مانند درياچه ،رودخانه و نهر ارائه ميكند .براي ايهن

افزار  EXCEL1727استفاده شده است .بهه منظهور تحليهل

منظور با استفاده از نمودارهاي خاص ههر پهارامتر مقهدار عيهار

آماري نتايج بدست آمده از نرم افزار آمهاري SPSS 23و بهراي

()Qiمشخص و با ضرب آن در مقهدار (،)Wiكيفيهت ()QiWi

مقايسه فاكتورها در ايستگاه هاي مختلف از روش آناليز واريانس

براي هر پارامتر بدست ميآيد .سهپس از حاصهل تمهام مقهادير

يكطرفه با سطح معناداري  7/70و آزمون تعقيبي توكي استفاده

 QiWiبدسهههههت آمهههههده بههههها اسهههههتفاده از رابطهههههۀ

گرديد .در ادامهه بهر اسهاس محاسهبات انجهام گرفتهه مطهابق

n

شاخص نظام كيفيت آب ) ،NSF(WQIميزان كيفيهت آب در

i 1

ايستگاه ههاي مختلهف بهه دسهت آمهد .ايهن شهاخص در سهال
2377تحت حمايت سازمان بهداشهت ملهي آمريكها بهر اسهاس
نظرسنجي از تعداد گسترده اي از افراد متخصص در اين زمينهه

 NSFWQI  Wi I iميزان شاخص كيفيت هر ماه معهين
و سپس با اسهتفاده از مجمهوع شهاخص كيفيهت  3مهاه نمونهه
برداري ،شاخص كيفيت آب بر اساس جدول ( )1در هر ايستگاه
بدست ميآيد.)20()www.NSF.org.2006(.

جدول -0راهنماي شاخص کیفیت آب
کالس بندي نوع استفاده از منبع آبی

محدوده شاخص

کیفیت آب

37-277

عالي

داراي حالت طبيعي ،در صورت استفاده از آن جهت تامين آب شرب نياز به تصفيه ندارد
مناسب براي پرورش شيالت و گونه هاي حساس

77-37

خوب

در صورت استفاده از آن جهت تامين شرب نيازمند تصفيه متداول است ،مناسب براي پرورش
ماهي و گونه هاي حساس آبي ،مناسب براي مقاصد تفريحي چون شنا.

07-77

متوسط

10-07

بد

7-10

خيلي بد

در صورت استفاده از آن جهت تامين آب شرب نيازمند تصفيه پيشرفته است ،مناسب براي
پرورش شيالت و گونه هاي مقاون آبي ،مناسب بعنوان آب شرب حيوانات اهلي
مناسب براي آبياري اراضي كشاورزي
براي هيچكدام از استفاده هاي مذكور مناسب نمي باشد و تنها توانايي حمايت تعداد
محدودي از اشكال آبزيان وجود دارد
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شكل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی در استان و نقشه حوضه آبریز سد

شكل  -0تصویر ماهواره اي دریاچۀ سد
یافتهها

جدول( ،) 7كيفيت آب در تمام ايستگاههاي نمونه برداري با

نتايج آماري نشان داد كه دما ، pH ،كدورت ،اكسيژن محلول،

محدودة ( )07-77درطبقۀ سوم شاخص قرار گرفت و باالترين

كل جامدات محلول ،نيترات ،فسفات ،اكسيژن مورد نياز

ميزان شاخص كيفيت آب در ايستگاه خروجي با مقدار 39/77

بيولوژيكي و كليفرم مدفوعي اختالف معناداري را نشان

و پايين ترين در ايستگاه تالقي با مقدار  02/7بدست آمد

دادند((p<0.05بر اساس شاخص كيفيت آب و با توجه به

(جدول.)0
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جدول  -0حداقل و حداکثر مقادیر بدست آمده در ایستگاههاي مطالعاتی
پارامتر

ایستگاه

مقدار
حداقل

حداکثر

کمترین

بیشترین

دما
pH

23/79

12/99

خروجي

اما

7/29

9/21

خروجي

تالقي

كدورت

9/32

17/70

خروجي

تالقي

اكسيژن محلول

3/19

27/31

خروجي

شماره سه

مواد جامد محلول

197

700

خروجي

تالقي

نيترات

1/79

3/79

خروجي

تالقي

فسفات

7/77

7/71

خروجي

تالقي

اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي

2/99

7/29

خروجي

تالقي

كليفرم مدفوعي

02/7

390

تالقي

گل گل

جدول -5میانگین و انحراف معیار پارامترهاي اندازه گیري شده
واحد

گل گل

اما

تالقی

خروجی

ایستگاه 1

ایستگاه 0

ایستگاه 0

پارامتر
دما

ºC

29/37± 1/79

12/99±9/27

17/39±1/31

23/79±1/77

27/37±7/37

27/91±7/91

27±7/03

pH

-

9/73±7/97

9/13 ±7/91

9/21±7/21

7/29±7/22

7/03±7/10

7/93±7/13

7/92±7/17

كدورت

JTU

9/31±7/07

20/30±7/17

17/70±0/10

9/32±2/91

29/13±7/33

3/39±2/93

9/79±1/73

TDS

Mg/l

773/79±03/37

130/03±17/01

700/99±37/02

197/71±29/7

931/77±79/77

937/73±279/12

923/93±221/37

Mg/l

3/19±2/17

3/79±2/03

9/07±2/77

27/31±9/79

7/72±2/99

7/07±7/77

3/19±7/30

7/73±7/01

1/99±2/32

7/29±1/17

2/99±7/32

1/79±7/93

1/9±7/02

2/91±7/9

اكسيژن
محلول
اكسيژن
مورد نياز

Mg/l

بيولوژيكي
نيترات

Mg/l

7/02±2/21

7/73±2/93

3/79±7/79

1/79±7/92

9/32±7/37

9/79±7/73

9/72±2/97

فسفات

Mg/l

7/72 ± 7/72

7/77±7/77

7/71±7/72

7/77±7/7

7/72±7/77

7/72±77/7

7/727±7/77

كليفرم

MPN/
100ml

390/99±177/27

321/27±973/19

397/79±912/92

20/99±0/3

927/03±221/37

121/32±297/77

207/71±37/0

مدفوعي

جدول -9طبقه بندي شاخص کیفیت آب در ایستگاههاي نمونه برداري
ایستگاه
WQI

گل گل

اما

تالقی

خروجی

شماره یک

شماره دو

شماره سه

01

01/9

02/7

39/77

09/02

00

07/92

بحث و نتیجه گیري

در ايستگاه اما به ميزان  12/99درجه سانتي گراد و كمترين در

بر اساس نتايج به دست آمده ،پارامترهاي دمها ، pH ،كهدورت،

ايستگاه خروجي به ميهزان  23/79مهيباشهد ،بنظهر مهي رسهد

اكسههيژن محلههول و كههل جامههدات محلههول ،نيتههرات ،فسههفات،

شرايط مخزن و ماندگاري آب باعث كاهش دما در خروجي سد

اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي و كليفرم مدفوعي از نظهر آمهاري

گرديده است ،كه مطالعه احمت و همكاران ( )1770بر روي سد

اختالف داشتند .براساس نتايج بدست آمده ،بيشترين ميزان دما

كيليكايا نتيجه مذكور را تاييد ميكند ( .)9همچنين با توجه به
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اينكه خروجي سد ،از اليه هاي زيرين مخزن مهي باشهد،كاهش

بدست آمد كه با توجه به تهاثير سهد بهر كيفيهت آب و كهاهش

دماي آب در اين ايستگاه قابل انتظار مي باشد.

ميزان  BODقابل انتظهار بهود .تغييهرات اكسهيژن محلهول در

بر اساس نتايج حاصله ،بيشترين ميزان  pHدر ايستگاه تالقهي

ايستگاههاي ورودي و داخل مخزن سد يك روند تقريباً ثابتي را

و كمترين ميزان در ايسهتگاه خروجهي بهه دسهت آمهد pH .از

طي مي كند.

مهمترين خواص فيزيكي و شيميايي آب است كه نه تنها بطهور

روند تغييرات ميزان  TDSدر ايسهتگاههاي داخهل مخهزن بهه

مستقيم بر تنوع و پراكندگي موجودات زنده اثر مي گذارد ،بلكه

گونه اي است كه از ايستگاه شمارة يك به سمت ايستگاه شماره

طبيعت بسياري از واكنشهاي رخ داده در محيط را نيهز تعيهين

سه روند نزولي داشته و اين حاكي از آن اسهت كهه ميهزان بهار

ميكند ( .)23در درياچه ها و مخازن پشت سهدها در اثهر ورود

رسوبي با تغييرات طولي درياچه كمتر شده اسهت و بنظهر مهي

مواد مغذي و ساير شرايط مناسب ،جمعيهت ماكروفيهت هها يها

رسد ميزان آن در نزديك ديواره ها و دريچه هها ،هماننهد بركهه

فيتوپالنكتونههها افههزايش يافتههه و در نتيجههه متابوليسههم سههلولي

هاي طبيعي كمتر است كه مطالعات كريج و همكهاران ()1779

افزايش مي يابد و چنانچهه آب داراي خاصهيت بهافري مناسهب

بر روي درياچه سد پرامپتهون ،نتيجهه مهذكور را تاييهد ميكنهد

باشد ،تغييرات زيهادي در مقهادير  pHايجهاد نمهي شهود و در

(.)29

برخههي مطالعههات تغييههرات و نوسههانات مقههادير  pHدر مههورد

تخليه آالينده هاي آلي و معدني از جمله مواد مغذي ،بهعنهوان

اكوسيستم هاي يوتروفيك گزارش شده است ( .)27در مطالعهه

مهمترين عامل مخرب كيفيت آب رودخانه دانسته شد ( .)12بر

انجههام شههده بههر روي مخههزن سههد چمگههردالن ،نتههايج آمههاري

اساس نتايج آماري بدست آمده ،ايسهتگاههاي مهورد بررسهي از

ايستگاههاي مورد بررسهي از نظهر  pHتفهاوتي نداشهت .بنظهر

نظر ميزان نيترات و فسفات تفاوت معناداري را نشان مي دههد.

مهيرسهد منهابع آالينهده بهر روي  pHدرياچهه در درازمهدت

تغييرات ميزان نيترات و فسفات در ورودي و خروجهي درياچهه

تاثيرگذار باشد.

نشان ميدهد ،ميزان ايهن تركيبهات در آب خروجهي از مخهزن

بر اساس نتايج بدسهت آمهده ،تغييهرات ميهزان كهدورت در آب

نسبت به ايستگاههاي ورودي به درياچه و ايسهتگاههاي داخهل

مخزن در ايستگاههاي ورودي و خروجي تقريباً يك روند ثابهت

درياچه كمتر مي باشد .بر اساس مطالعات انجام شده ،چنانچهه

را طي مي كند .اما از ايسهتگاه شهمارة يهك مخهزن بهه سهمت

در مخازن و درياچه ها رشد جلبكي و ميكروارگانيسهم هها بهاال

ايستگاه شمارة سه يك روند نزولي دارد كه ايهن امهر مهيتوانهد

باشد از مواد مغذي استفاده ميكننهد ،در نتيجهه غلظهت مهواد

ناشي از كاهش تالطم در طول مخزن باشد كه مطالعات كريج و

مغذي در خروجي مخزن كمتر مي شود ،بعبارت ديگر ،افهزايش

همكاران ( )1779بر روي درياچه سد پرامپتون ،نتيجهه مهذكور

غلظت مواد مغذي در خروجي ميتواند ناشي از كنهد شهدن يها

را تاييد ميكند (.)29

توقف رشد جلبك در مخزن و كاهش مصرف مواد مغذي باشد و

قابليت انحالل اكسيژن محلول در آب ،به عوامل همچون فشهار

بالعكس(  .)11همچنين ،نتيجه بدست آمده با نتهايج مطالعهات

جزيي اكسيژن در هوا ،درجهه حهرارت آب و ميهزان امهال آب

كههازا و همكههاران( )2399بههر روي درياچههه سههد جوزاالكههويس

بستگي دارد ( .)23بخش مهندسي دانشگاه گيويهل در بررسهي

مطابقههت دارد ( .)19بههر اسههاس نتههايج آمههاري بدسههت آمههده،

كيفيت آبهاي ورودي و خروجي درياچه اوكاكان به ايهن نتيجهه

ايستگاههاي مورد بررسي از نظر ميهزان  BODداراي اخهتالف

رسيد كه با ارائه اقدامات مديريتي ميزان مواد مغذي و آلهودگي

معنا دار مي باشند .بيشترين ميزان  BODدر ايستگاه تالقي به

درياچه و درنتيجه ميزان اكسيژن محلول درايستگاههاي ورودي

دست آمد كه با توجه به ورود حجم زيادي فاضالب روستايي به

و خروجي افزايش پيدا كرده است ( .)17بر اساس نتايج بدسهت

داخل رودخانه ها و دبي پايين رودخانه هها ،افهزايش ميهزان آن

آمده ،بيشترين ميهزان اكسهيژن محلهول در ايسهتگاه خروجهي

قابل انتظار بود .به نظر مي رسد ،شهرايط مانهدگاري در مخهزن
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روي كاهش ميزان  BODآب اثر مثبت داشته به گونه اي كهه

دارد .احتمال ميرود ،اين امر ناشي از دبهي و تهوان خودپهااليي

كمترين ميزان  BODدر ايستگاه خروجي مخزن بدست آمد.

باالي اين رودخانه نسبت به رودخانه تالقي چاويز -چشمه كبود

بر اساس نتايج بدست آمده ،تغييهرات كليفهرم در ايسهتگاههاي

باشد .كيفيت آب رودخانه اما ،بر اساس شاخص )NSF(WQI

مههورد بررسههي داراي اخههتالف آمههاري معنههي داري مههي باشههد.

در مقايسه با حوضۀ گلگل و چاويز ،از وضهعيت نسهبتاً بهتهري

بيشترين ميزان كليفرم در ايستگاه گل گل بدست آمهد كهه بها

برخوردار ميباشد .بهه نظهر مهيرسهد ،كيفيهت بهاالتر آب ايهن

توجه به وجود تعداد زيادي روستا و واحدهاي دامي در باالدست

رودخانه ،ناشي از عدم وجود واحدهاي گاوداري و مرغهداري در

ايستگاه گل گل و ورود حجم زيهادي فاضهالب خهام بهه داخهل

اين زير حوضه باشد .براسهاس شهاخص  ،NSFكيفيهت آب در

رودخانه ،نتيجه بدست آمده قابل انتظار مهي باشهد و مطالعهات

ايستگاههاي داخل مخزن سد در حدود ( )09-09مهي باشهد و

اليزابت و همكاران( )1770بر روي رودخانهۀ كاتهاهوچي نتيجهه

اين بيانگر اين است كه قرار گرفتن آب در شرايط مخزن باعهث

مذكور را تاييد مي كند(.)17در ايستگاه خروجي ،بنظر مي رسد

بهبود وضعيت كيفي آن گرديده است.

شرايط ماندگاري آب مخزن بر روي كاهش تعهداد كليفهرم اثهر

به طور كلهي ،آلهودگي آب پديهدهاي اسهت كهه در آن كيفيهت

مثبت داشته به گونهه اي كهه كمتهرين تعهداد كليفهرم در ايهن

شيميايي ،فيزيكي و بيولوژيكي آبهاي طبيعهي بهه واسهطه ورود

ايستگاه بدست آمد.

فاضالبها ،زباله ها و ديگر زائهدات ناشهي از فعاليتههاي صهنعتي،

ميرزايي و همكاران با پهنه بندي رودخانه جاجرود به اين نتيجه

شهري ،روستايي و كشاورزي تغييهر مهيكنهد .كيفيهت آبههاي

رسيدند كه به دليل ورود آالينده هاي ميكروبي ،ذرات معلهق و

سههطحي يههك منطقههه تحههت تههاثير دو عامههل فرآينههدهاي

افزايش كدورت ،كيفيت آب كاهش يافته است ( .)10بر اساس

طبيعي(ميههزان رسههوبگذاري ،خههوردگي خههاك) و فرآينههدهاي

تقسيم بندي كيفيت آب ،تمام ايستگاهها در طبقۀ سوم شاخص

غيرطبيعي نظير فعاليتههاي كشهاورزي و صهنعتي اسهت (.)17

قرار گرفتند .در اين طبقه ،ايستگاه تالقي با ميزان كيفيت 02/7

ميتوان چنين نتيجه گرفت كه تمام منابع آب ،بالقوه در معرض

بدترين وضعيت را در بين ايستگاههاي مهورد نظهر داشهت ،كهه

آلودگيهاي طبيعهي و انسهاني مهي باشهند .پيامهدهاي ناشهي از

بنظر مي رسد اين امر ناشي از ورود مستقيم فاضهالب روسهتاي

آلودگي آب ،بويژه آلودگي ميكروبي سبب ميشهود كهه كنتهرل

چشمهكبود به رودخانه چشهمهكبهود ،.ورود مسهتقيم فضهوالت

آب از نظر بيولوژيكي و مواد مغذي از اهميت بهااليي برخهوردار

دامي و خانگي روستاي بليهين و روسهتاي چهاويز بهه رودخانهه

باشد و بطور كلي منابع آبي كه در معهرض چنهين آلودگيههايي

چههاويز و دبههي پههايين آب رودخانههه مههي باشههد .شههكوهي و

هستند ،نياز به تصفيه دارند .مقايسه داده هاي بدسهت آمهده از

همكاران( )2937در مطالعه اي كهه بهر روي سهد آيهدوغموش

اين بررسي با شهاخص كيفيهت آب ) NSF(WQIنشهان مهي

داشتند به اين نتيجه رسهيدند كهه فضهوالت دامهي بهه عنهوان

دهد كه تخليه فاضالبهاي روستايي ،دامي و كشاورزي به داخهل

آالينده هاي غير نقطه اي از عوامل تاثيرگذار بر كيفيت آب سد

رودخانه ها موجب شهده كيفيهت آب در رده سهوم قهرار گيهرد.

مورد مطالعه مي باشند( .)27باالترين ميهزان كيفيهت در ايهن

بنابراين ،بمنظور حفظ كيفيت آبهاي ورودي بهه مخهزن سهد و

طبقه به مقدار  39/77مربوط به ايستگاه خروجهي مخهزن مهي

طهههوالني شهههدن رونهههد پيهههري درياچهههه ،شناسهههايي منهههابع

باشد و اين امر نشان دهندة توانايي سد دركاهش ميزان آالينده

آالينده(واحدهاي دامداري ،مرغداري ،سكونتگاهها و )...و كنترل

هاست ،كه نتيجه مطالعه نيكو نهاد و همكاران ( )2990بر روي

آالينههده هههاي ورودي بهها اجههراي قههوانين و مقههررات و

آب مخزن سد كرخه با استفاده از شاخص) NSF(WQIنتيجه

دستورالعملهاي سختگيرانه جهت جلوگيري از تخليه فاضالب و

مههذكور را تاييههد ميكنههد ( .)13كيفيههت آب رودخانههه گههلگههل

زباله هاي روستايي ،فضوالت حيواني روستاهاي مجاور به داخل

براساس شاخص  NSFنسبت به ايستگاه تالقي وضعيت بهتري

آب رودخانه ،آموزش و اطالع رساني به كشهاورزان روسهتاهاي
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اطراف حوضه در خصوص برداشهت و اسهتفاده مناسهب از آب
رودخانه و تشويق آنها به استفاده از روش هاي مبارزه بيولوژيك
و مديريت اصولي اراضي كشهاورزي و در نهايهت تهيهه بانهك
اطالعات كيفي آب رودخانه ها ،شامل وضهعيت كمهي و كيفهي
رودخانه هاي ورودي به سد ،نحوه مهديريت فاضهالب خروجهي
واحدهاي فعال موجود در حوضه آبريز سد و پيشهنهاد بهتهرين

point loads of nutrients to surface
waters, J Sci Total Environ, vol.371,
No. 1-3, pp. 214-22
 -6پرهام .هوشنگ ،جعفرزاده حقيقي فرد .نعمت اله "
بررسي تغييرات غلظت ازت و فسفر و برخي
پارامترهاي فيزيكي و شيميايي در درياچه پشت سد
كرخه و تعيين بيالن آن .مجله علوم دانشگاه شهيد

روش مديريت فاضالب خروجي هر واحد ،آمار ميزان كود و سم

چمران" ،جلد  ،27شماره ب ،ص .227-210

مصرفي ساليانه در حوضه آبريز و ارائهه راهكهار مناسهب جههت

 -7شاملو .احمد ،ناصري .سيمين "،پايش كيفي آب مخزن

تشويق كشاورزان به استفاده از روش ههاي بيولوژيهك و نهايتهاً

سد گيالرلو .مجله علمي آب و فاضالب" ،دوره ،20

پهنه بندي حوضه آبريهز سهد بهراي اسهتقرار كاربريههاي ههاي
سازگار جهت تصميم گيري آتي مسئولين پيشنهاد مي گردد.
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