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ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی
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 -1استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 -2دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 -3کارشناس گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت-99/10/72تاریخ پذیرش)99/11/01

چکیده:
پایش کیفی مستمر منابع آب از ابزارهای اصلی مدیریت و حفاظت از این منابع با ارزش به حساب میآید .استان کردستان از نظر آبهای
سطحی و زیرزمینی یکی از استانهای مهم کشور محسوب میگردد و سد گاران مریوان میتواند نقش مهمی را در تأمین آب شرب،
فعالیتهای کشاورزی و صنعتی داشته باشد .بدین منظور برای تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص  1 ،NSFWQIعامل فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی آب دریاچه سد گاران از مردادماه  9711تا تیرماه  9713در  4ایستگاه بررسی شد .نتایج نشان داد که میانگین دمای
آب دریاچه  99/97±1/3درجه سانتیگراد و غلظت اکسیژن محلول لایه سطحی و عمقی بهترتیب  5/44و  7/53میلیگرم بر لیتر بود.
میانگین سالانه نیترات ،فسفات TS ،BOD5 ،و  pHبه ترتیب برابر با  911/19±11/13 ،9/70±0/1 ،0/010±0/07 ،0/11±0/41میلیگرم
بر لیتر و  3/11±0/77بود .میانگین کلیفرم مدفوعی نیز  00/91±5/11 MPNبهدست آمد که کمترین میانگین آن در مهرماه (MPN
 )0/01و بیشترین آن در اسفندماه ( )005 MPNمشاهده گردید .همچنین کیفیت آب دریاچه براساس میزان شاخص NSFWQI

( )30/39دارای درجه خوب بود .بهطورکلی ،اگرچه تغییرات زمانی و مکانی در بعضی عوامل اندازهگیری شده مشاهده گردید اما طبق
نتایج بهدست آمده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و شاخص  ،NSFWQIکیفیت آب سد گاران طی ماههای مختلف در طبقه متوسط
تا خوب قرار داشت بنابراین برای فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و حتی آب شرب بعد از تصفیه متدوال مطلوب ارزیابی گردید.

کلید واژگان :خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ،شاخص کیفی  ،NSFWQIسد گاران ،مریوان ،کردستان.

 نویسنده مسئول؛ تلفن 05377100119 :

ایمیلerfankarimian88@gmail.com :
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 .0مقدمه
مخازن آبی به عنوان یکی از مهمترین منبعهای
تأمین و انتقال آب مصرفی بخشهای کشاورزی،
صنعت و مصارف شهری ،پیش نیاز اساسی برای رشد
و گسترش اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشور است.
رشد جمعیت و آلودگیهای ناشی از تخلیه انواع
فاضلابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی ،شیرابههای
محل دفع زباله و روان آبهای سطحی باعث گسترش
آلودگی و محدودتر شدن منابع آبی شده است
( .)Samadi et al., 2009امروزه دیدگاهها نسبت به
اهداف و جایگاه سدها گستردهتر شده و دامنه آن
مشمول کنترل کیفی در کنار اهداف کمی مورد
انتظار از سدها نیز گشته است ( Hashemi et al.,

 .)2011از طرفی ،احداث سد و ذخیره نمودن جریان
سطحی ،خود میتواند به سبب عواملی مانند تبخیر،
ساکن بودن آب ،لایهبندی دمایی ،رسوبگذاری ،غنی
شدن آب دریاچه از مواد مغذی سبب تغییر در
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و زیستی آب مخزن را
فراهم آورد ( .)Carney,2009بنابراین تعیین وضعیت
کیفی منابع آب برای تعیین نوع کاربری ،اتخاذ
راهکارهای مناسب برای جلوگیری از کاهش کیفیت
آب و یا بهبود آن ضروری به نظر میرسد ( Ramirez

 .)& Solano, 2004یکی از شاخصهای کیفی
پرکاربرد و ساده آب در سطح دنیا ،شاخص
 NSFWQIسازمان بهداشت ملی آمریکاست که

کیفی منابع آبی در ایران با استفاده از شاخصهای
کیفی انجام شده است ( ;Nikonahad et al., 2006
& Samarghandi et al., 2013; Ebrahimpour
& Mohammadzadeh, 2013; Fallah
Fakheran, 2017; Kazemi et al., 2018; Kord
 )tammini et al., 2019که آنها شاخص کیفی

 NSFWQIرا به عنوان یکی از مناسبترین
شاخصها برای ارزیابی کیفیت آب معرفی کردند.
استان کردستان بهعنوان یکی از استانهای مهم
کشور از نظر آبهای سطحی و زیرزمینی دارای شش
حوضه آبریز عمده است که بخش عمدهای از منابع
آبی ایران را تشکیل میدهد و با تعداد  71سد در
حال مطالعه ،اجرای بدنه و یا بهرهبرداری قابلیت
تنظیم سالیانه  %4/1از آبهای کشور را داشته و
حدود  %0/5از حجم مخازن سدهای کشور را به خود
اختصاص میدهد ( Company of Iranian
.)Water Resources Management, 2017
سد گاران مریوان با حجم مخزن  10میلیون متر
مکعب و مساحت حدود  410هکتار با هدف تامین
آب کشاورزی زمینهای پایاب و تامین آب شرب شهر
مریوان در سال  9714بهعنوان یکی از استعدادهای
بالقوه در زمینه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی
آبگیری شد .بنابراین هدف از این تحقیق بررسی
کیفیت آب سد گاران مریوان با استفاده از شاخص
 NSFWQIبرای تعیین مصارف مختلف آب ،اتخاذ
تصمیمها و انجام اقدامات موثر بود.

توسط  Brownو همکاران ( )9130ارائه گردید

 .2مواد و روشها

( )Landwehr & Deinigner, 1976که با بیان

 .1.2منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای

نتایج به زبان ساده و قابل فهم ،نقش بسیار مهمی در
بررسی کیفی آبها ایفا میکند و میتوان دید
مناسبی از وضعیت کیفی آبهای سطحی و
رودخانهها بهدست آورد .مطالعاتی پیرامون وضعیت

نمونهبرداری
دریاچه سد گاران در شهرستان مریوان در غرب
استان کردستان با موقعیت طول جغرافیایی΄41˚ 91
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و عرض جغرافیایی ΄ 71˚ 71روی شاخه اصلی

ایستگاههای  9و  4نمونهبرداری فقط از لایه سطحی و

رودخانه گاران و در حد فاصل دو روستای ویله و

در ایستگاههای  0و  7واقع در بدنه دریاچه سد از سه

دویسه در مجاورت جاده مریوان به سقز قرار دارد .با

لایه (  0/1متر زیر سطح آب بهعنوان لایه سطحی ،عمق

توجه به بررسیهای اولیه و مورفولوژی سد گاران

 91متری بهعنوان لایه میانی و  9متر بالای بستر در

در

عمقی با میانگین  40متر بهعنوان لایه عمقی) و هر لایه

موقعیتهای مختلف (بر اساس ورودیها و عمقهای

با یک تکرار بهمدت یکسال ( )9711-13و بهصورت ماهانه

مختلف مخزن دریاچه سد) تعیین گردید (شکل .)9با

توسط گروه شیلات دانشگاه کردستان انجام شد.

تعداد4

ایستگاه

نمونهبرداری

()S1-S4

توجه به عمق ایستگاه ،در ایستگاههای ورودی شامل

شکل  -9نقشه دریاچه سد گاران مریوان و موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری (کردستان ،سال )9711-13

 .2.2روشهای اندازهگیری
نمونهبرداری از آب دریاچه سد بهوسیله دستگاه روتنر
صورت گرفت .برخی از عوامل فیزیکی و شیمیایی آب
شامل  ،pHدما و اکسیژن محلول در محل نمونهبرداری با
استفاده از دستگاه پرتابل ( )HQ 30d flexiاندازهگیری
شد ( .)Wetzel & likens, 1991سایر عوامل فیزیکی
و شیمیایی (نیترات ،فسفات کل ،اکسیژنخواهی
بیوشیمیایی ،ذرات کل و کدورت) پس از تهیه نمونه آب و
انتقال آن ،در آزمایشگاه بومشناسی آبزیان دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه کردستان با استفاده از دستگاه فتومتر

شده اندازهگیری شدند ( .)APHA9, 2005برای بررسی
میزان کلیفرم مدفوعی ،آب نمونهبرداری شده بهوسیله
دستگاه نمونهبردار روتنر در هر ایستگاه بلافاصله به درون
ظروف استریل و در کنار یخ منتقل و بر اساس روش
بیشترین شمارش احتمالی Most Probable ( MPN
 )Numberدر آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پاستور
سنندج اندازهگیری شد ( .)APHA, 2005مقایسه
مقادیر عوامل فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی تحقیق حاضر
با مقادیر استاندارد و دامنه طبیعی شرایط آب شرب و
آبیاری مطابق با جدول  4انجام گردید.

( )Plaintest 8000با استفاده از روشکار استاندارد برای

 .3.2ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران با

آزمایش آب که توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا ارائه

استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI
1- American Public Health Association
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برای محاسبه این شاخص  1عامل اصلی فیزیکی و

میزان  WQIبرای کیفیت آب در محدودهی بین

شیمیایی و میکروبی آب که در جدول  9آمده است ،مورد

 0-900قرار دارد .دامنه  10-900دارای کیفیت آب

استفاده قرار گرفت .در محاسبه این شاخص باید دقت

عالی 30-10 ،خوب 10-30 ،متوسط 01-10 ،بد و

نمود که میزان اکسیژن محلول مورد نظر نیست بلکه

 0-01کیفیت آب بسیار بد ارزیابی میگردد

درصد اشباع آن مورد نیاز است که برای محاسبه آن نیز

(جدول .)0میانگین دادههای اندازهگیری شده ،وارد

از نرمافزار آنلاین مربوطه استفاده گردید ( Brian,

نرم افزار  WQIشده و سپس میزان شاخصها بهطور

 .)2010همچنین برای شاخص  NSFWQIنرم افزار

جداگانه برای هر ماه محاسبه شد.

 Onlineاین شاخص مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  -9عوامل فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز و وزن انتخاب شده برای محاسبه شاخص )Brian, 2010( NSFWGI

ردیف

عامل

واحد

وزن

9
0

اکسیژن محلول ()DO
کلیفرم مدفوعی ()FC

درصد اشباع
MPN

0/93
0/91

7
4
1

پی اچ ()pH
اکسیژنخواهی بیوشیمیایی ()BOD5
دما

میلیگرم بر لیتر ()ppm
درجه سلیسیوس ()C°

0/99
0/99
0/90

1

نیترات

میلیگرم بر لیتر ()ppm

0/90

3
5

فسفات کل
کدورت ()Turbidity

میلیگرم بر لیتر ()ppm
NTU

0/90
0/05

1

ذرات کل ()TS

میلیگرم بر لیتر ()ppm

0/03

جدول  -2محدوده شاخص  NSFWQIو توصیف کیفی آن ()Shokuhi et al., 2012

محدوده

وضعیت

کلاسبندی و نوع استفاده از آب

شاخص
دارای حالت طبیعی ،در صورت استفاده از آن برای تأمین آب شرب نیاز به تصفیه

01-111

عالی

01-01

خوب

01-01

متوسط

20-01

بد

مناسب برای آبیاری اراضی کشاورزی.

1-20

بسیار بد

برای هیچکدام از استفادههای مذکور مناسب نیست.

ندارد ،مناسب برای فعالیتهای شیلاتی و گونههای حساس آبی.
در صورت استفاده از آن برای تأمین آب شرب نیازمند تصفیه متداول است ،مناسب
برای پرورش ماهی و گونههای حساس آبی و مناسب برای مقاصد تفریحی چون شنا.
در صورت استفاده از آن برای تأمین آب شرب نیازمند تصفیه پیشرفته است ،مناسب
برای پرورش ماهی و گونههای مقاوم آبی و مناسب برای شرب حیوانات اهلی.
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مشاهده گردید .میانگین کل  pHآب دریاچه سد گاران

 .3نتایج
مقدار میانگین و انحراف معیار عوامل فیزیکی و شیمیایی
و میکروبی مورد بررسی آب دریاچهی پشت سد گاران در
لایههای مختلف طی دوره مطالعه در جدول  7آورده شده

 3/11±0/77بود که بیشترین میزان آن در ماه اردیبهشت
اندازهگیری شد .سایر عوامل اندازهگیری شده طی ماههای
مختلف در جدول  7نشان داده شده است.

 .1.3ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران با

است .تعیین میانگین دمای آب دریاچه سد گاران نشان
داد که کمترین و بیشترین میانگین آن بهترتیب در

استفاده از شاخص کیفی آب NSFWQI

بهمنماه ( 1/09±0/77درجه سانتیگراد) و مردادماه

با توجه به نتایج این شاخص کیفیت آب دریاچه در

( 91/11±9/90درجه سانتیگراد) بهدست آمد .میانگین
سالانه دمای آب در لایههای میانی و عمقی  1/10درجه
سانتیگراد و در کل دریاچه  99/97 ± 1/3درجه
سانتیگراد بهدست آمد .همچنین میانگین اکسیژن

ماه های تیر ،شهریور ،مهر ،آذر ،دی ،بهمن و خرداد در
محدوده کیفی خوب قرار داشت و در دیگر ماهها کیفیت
آب دریاچه متوسط ارزیابی گردید (شکل .)0

محلول در لایههای مورد بررسی  1/91±0/14میلیگرم بر
لیتر بهدست آمد که بیشترین میزان آن در اسفندماه
جدول  -7میانگین ( ±انحراف معیار) عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان طی ماههای مختلف9711-13 ،

عامل
ماه

دمای آب

کدورت

اکسیژن

()C°

)(NTU

محلول

pH

BOD5
()mg/l

فسفات

نیترات

ذرات کل

کلیفرم

()mg/l

()mg/l

()mg/l

مدفوعی

()mg/l

()MPN

تیر 13

91/05±0/71

0/47±0/71

4/74±0/59

3/5±0/73

0/15±0/3

0/53±0/74 0/000±0/09

مرداد 11

91/11±9/90

7/73±9/31

4/11±9/11

3/11±0/70

9/1±7/0

0/95±0/70

شهریور 11

94/71±0/40

7/31±0/01

4/11±0/41

3/10±0/77

0/93±0/94 0/031±0/07 0/11±0/50

مهر 11

99/40±0/01

4/01±0/11

4/35±0/3

3/15±0/74

0

0/04±0/09

0/91±0/99

آبان 11

90/95±0/01

4±9/41

4/15±7/09

3/55±0/74

0/19±0/37

0/04±0/07

947/31±97/41 9/05±0/09

9/1±0/07

آذر 11

3/43±0/01

0/44±0/41

1/01±0/54

3/10±0/05

0/01±0/73

0/04±0/00

910/90±99/11 9/10±0/49

9/17±0/04

دی 11

1/1±0/01

0/09±0/94

3/91±0/01

3/17±0/95

0/10±0/01 0/05±0/007 0/11±9/91

941/53±1/11

9/00±0/07

بهمن 11

1/09±0/77

0/39±0/14

3/17±9/40

5/05±0/91

0/90±0/71

0/01±0/01

0/01±0/05

945/31±4/33

3/97±0/70

اسفند 11

5/9±0/1

90/14±7/59

5/71±9/47

5/93±0/00

0/10±7/51

0/03±0/07

941/53±91/11 0/31±0/00

فروردین 13

1/11±0/04

0/03±0/07

979/90±97/11

0/10±0/00

940±3/11

9/00±0/00

970/10±1/91

0/1±0/09

944/1±91/13

0/01±0/09

005/97±5/31

5/41±0/09

3/93±0/39

5±0/71

1/41±7/75

0/091±0/09

0/11±0/9

773/1±391

0/75±0/01

90/17±1/17 99/31±0/00

5/07±4/71

5/0±0/45

9/1±0

0/00±0/001

0/17±0/01

971±97/1

91/31±0/11

خرداد 13

94/37±0/10

7/94±9/51

1/5±7/30

3/11±0/71

0/00±0/004 0/53±9/90

0/3±0/15

904/53±95/31

0/31±0/00

سالانه

99/97 ± 1/3

4/57±7/34

1/91±0/14

3/11±0/77

0/010±0/07

0/11±0/41

911/19±11/13

00/91±5/11

اردیبهشت 13

9/70±0/1
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شکل  -2تعیین کیفیت آب دریاچه سد گاران با استفاده از شاخص  NSFWQIطی ماههای مختلف1901-1900 ،

 .4بحث و نتیجهگیری
بررسییی عوامییل فیزیکییی و شیییمیایی آب و تعیییین
شاخصهای کیفی منابع آبیی بیرای مصیارف مختلیف
مانند شرب ،آبزیپروری ،کشیاورزی و صینعت بسییار
ضروری است .دمیای لاییه سیطحی آب دریاچیه سید
گاران با میانگین سالانه  91/19درجه سانتیگراد ،طی
دوره مطالعه نشیان داد کیه تغیییرات آن از بهمین تیا
مردادماه روند افزایشی اما از مرداد تا بهمینمیاه رونید
کاهشی داشت که ایین تغیییرات بیشیتر تحیت تیأثیر
دمییای هییوا (بییا میییانگین سییالانه  00/11درجییه
سانتیگراد) قرار داشت ( .)r=0/10لازم به ذکیر اسیت
که لایه ترموکلاین دریاچه سد گاران در عمق 90-91
متری بهصورت مشخص و بارز از خردادماه تشیکیل و
در آذرماه از بین میرود.
اکسیژن محلول ( )DOیکی از عوامل محیطی مهم
است که روی سلامت اکوسیستم مؤثر بوده و شاخص
مناسبی برای کیفیت آب بهحساب میآید .میزان
اکسیژن محلول تا  1میلیگرم بر لیتر بسیار مطلوب
است و در اکوسیستم آبهای داخلی حداقل میزان

میلیگرم بر لیتر باشد ( .)Egemen, 2011در این
تحقیق میانگین سالانه اکسیژن محلول لایه سطحی
 5/44میلیگرم بر لیتر بود که از این نظر بخصوص
برای انواع مصارف شامل شرب ،فعالیتهای کشاورزی
و صنعتی وضعیت مناسبی دارد .اما میزان این عامل
در لایههای عمقی بر اساس زمان و تشکیل لایه
ترموکلاین متفاوت بود بهطوریکه ،در لایههای میانی
و عمقی با میانگین سالانه  7/53میلیگرم بر لیتر،
بیشترین میانگین آن با  3/1میلیگرم بر لیتر در
اسفندماه و کمترین آن  9/39میلیگرم بر لیتر در
تیرماه بهدست آمد .در مطالعه حاضر اگرچه کمترین
غلظت اکسیژن محلول در لایههای عمقی در تیرماه با
میزان  9/39میلیگرم بر لیتر بهدست آمد اما میانگین
سالانه آن برای این لایهها با وجود عمیق بودن دریاچه
مقدار نسبتاً بالایی بود بهطوری که ،در بعضی ماهها
دارای مقادیر بالاتری ( DO>1میلیگرم بر لیتر) بود.
این نشان میدهد دریاچه سد گاران به لحاظ میزان
اکسیژن محلول حتی در لایههای عمقی نیز شرایط
نسبت ًا مطلوب قرار دارد (.)Wang et al., 1999

اکسیژن محلول برای حیات آبزیان نباید کمتر از 1

صفحه 131

ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص...
آب دریاچه سد گاران با میانگین سالانه  3/11 pHو

نتیجه افزایش تولیدات اولیه در ارتباط باشد

دامنه تغییرات بین  ،3/03-5/17در محدوده طبیعی

( Bahrami Kamangar & Mohammadi,

آبهای با کیفیت مطلوب برای شرب و آبیاری

 .)2018در بررسی میانگین این عامل بین لایههای

(جدول  )4و فعالیتهای شیلاتی بود که مطابق با

سطحی و عمقی طی ماههای مختلف مشخص گردید

دستورالعمل آبزیپروری ،میزان آن برای آبزیان آب

که میزان آن در لایهی سطحی با میانگین سالانه

شیرین باید بین  1/1-1باشد ( )DWAF, 1996و

 5/07بیشتر از لایههای عمقی  3/34بود (شکل  )7و

این میزان میتواند بیانگر میزان مطلوب قلیائیت (با

دامنه بیشتر تغییرات در فصل بهار ( )0/30مشاهده

میانگین سالانه  975/11میلیگرم بر لیتر) دریاچه

گردید تا اینکه در فصل زمستان میزان تغییرات به

برای جلوگیری از نوسانات شدید  pHباشد .معمول ًا

حداقل ( )0/91رسید .علت این کاهش تغییرات میزان

تغییرات سالانه و فصلی  pHتحت تأثیر تولیدات

 pHدر فصل زمستان بین لایههای مذکور زمانی اتفاق

اولیه ،ترکیب شدن و یا رهاسازی یون هیدروژن در

افتاد که با کمترین میزان دیاکسیدکربن مشاهده

فرآیند تثبیت دیاکسید کربن طی فتوسنتز است

شده ( 0/07میلیگرم بر لیتر) و بیشترین میزان pH

( .)Maleri, 2011بررسی میانگین فصلی  pHنشان

( )5/05در لایههای عمقی همراه با کاهش میزان

داد که بیشترین میزان آن در لایهی سطحی در فصل

دیاکسیدکربن لایههای عمقی در فصل زمستان ناشی

بهار مشاهده گردید و بین سایر فصول اختلاف قابل

از افزایش میزان اکسیژن محلول در نتیجه اختلاط

ملاحظه نبود .احتمال میرود که این افزایش قابل

آب و کاهش تجزیه مواد آلی به دلیل کاهش کلی

ملاحظه  pHبا افزایش فراوانی جمعیت فیتوپلانکتونی

دمای آب روبرو بودیم.

و شکوفایی جلبکی مشاهده شده طی فصل بهار و در
جدول  -4مقایسه عوامل کیفی آب برای کاربردهای گوناگون با استاندارد شرب و آبیاری ()FAO, 2005; WHO, 2008

عامل

میانگین

حد مجاز شرب

اندازهگیری شده

WHO

نتیجه

حد مجاز آبیاری

نتیجه

FAO

دمای آب ()C°

99/97 ± 1/3

91

مطلوب

-

pH

3/11±0/77

1-5

مطلوب

4-5

مطلوب

اکسیژن محلول ()mg/l

1/91±0/14

4

مطلوب

0

مطلوب

اکسیژنخواهی بیوشیمیایی ()mg/l

9/70±0/1

7

مطلوب

900

مطلوب

911/19±11/13

9000

مطلوب

410

مطلوب

کدورت ()NTU

4/57±7/34

1

مطلوب

1

مطلوب

فسفات ()mg/l

0/010±0/07

1

مطلوب

-

نیترات ()mg/l

0/11±0/41

10

مطلوب

1

مطلوب

کلیفرم مدفوعی ()MPN

00/91±5/11

0

نامطلوب

400

مطلوب

کل مواد جامد محلول ()mg/l

با بررسی تغییرات میانگین فصلی اکسیژنخواهی

گردید که بیشترین میزان در فصل بهار و کمترین نیز

بیوشیمیایی ( )BOD5دریاچه سد گاران مشخص

در فصل پائیز مشاهده شد (شکل  .)7این عامل معمولاً
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با شروع فصل رشد و افزایش دما در فصول گرم

 ≥7میلی گرم بر لیتر و برای کپورماهیان  ≥1میلی

افزایش مییابد .از دیگر دلایل افزایش مقدار BOD5

گرم بر لیتر توصیه کرده است (.)Enderlein, 1996

میتوان به افزایش ورود منابع آلوده کننده ناشی از

همچنین براساس مقادیر استاندارد ،میانگین سالانه

افزایش فعالیتهای کشاورزی و روستایی و پسابهای

 BOD5دریاچهی سد گاران ( >7میلیگرم بر لیتر)

آن به ورودی دریاچه اشاره نمود چراکه میزان آن در

درمحدودهی آبهای سالم جای دارد جدول 4و مقدار

ایستگاههای  9و  4به عنوان ایستگاههای ورودی از

آن با توجه به استاندارد کیفیت آب آمریکا که حداکثر

ایستگاههای دریاچهای بیشتر بود .اتحادیهی اروپا

مجاز آن را  1میلیگرم بر لیتر تعیین نموده است،

مقدار مناسب  BOD5را برای حفاظت از آزاد ماهیان

بسیارکمتراست.

.

شکل  .7تعییرات میانگین ماهانه و فصلی  pHو  BOD5در لایههای مختلف دریاچه سد گاران9711-9713 ،

میزان کدورت توصیه شده در آب شرب و آبیاری مطابق

(شکوفایی فیتوپلانکتونی در اردیبهشتماه) در فصل بهار

با استانداردها  )NTU( 1گزارش شده است ( WHO,

مرتبط باشد ()Leory et al., 2007; Karimian, 2016

 )2008که در مطالعه حاضر با میانگین سالانه کدورت

که با نتایج مطالعه  Samarghandiو همکاران ()0097

 )NTU( 4/57میتواند نشاندهنده کیفیت مطلوب آب

در سد مخزنی اکباتان همخوانی داشت.

دریاچه باشد .بهنظر میرسد عامل کاهش کدورت همراه با

میزان  TSکم نشاندهندهی تمیزی منابع آبی است

افزایش شفافیت در فصول تابستان و پائیز ناشی از کاهش

( )Aiyesanmi et al., 2003و طبقهبندی آبهای

بارندگی و روانابها (با توجه به کمبود بارندگی در فصل

غیرآلوده بر اساس میزان  TSتا  100میلیگرم بر لیتر

پائیز و شروع دیرهنگام آن در زمان مطالعه) ،عدم تلاطم

گزارش شده است ( Guidelines for Canadian

آب سطحی و همچنین وجود لایهبندی شدید بخصوص در

 .)Drinking Water Quality, 2003در مخزن دریاچه

تابستان باشد که سبب آرام شدن تدریجی جریان آب و در

سد گاران میانگین میزان  911/19 TSمیلیگرم بر لیتر

نتیحه تهنشینی عوامل کدورتزا باشد ( Kord tamini et

بود که در مقایسه با مقادیر استاندارد (جدول  )4بسیار

 .)al., 2019در حالیکه ،افزایش آن در فصول زمستان و

مناسب بوده و برای مصارف مختلف کاربرد دارد .بررسی

بخصوص بهار (شکل  )4با افزایش بارندگی و روانابهای

تغییرات میانگین فصلی ذرات محلول کل دریاچه سد

زیاد ،وجود امواج ،شکست لایهبندی دمایی در زمستان و

گاران نشان داد که روند تغییرات در فصول مختلف نسبتاً

اختلاط کارآمد عمودی و افزایش جمعیت فیتوپلانکتونی

جزئی بود بجز اینکه در فصل بهار و فقط در فروردینماه
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افزایش قابل ملاحظه آن در لایههای مختلف ،ناشی از

شدید مشابه با نتایج مطالعه  Samarghandiو همکاران

افزایش مواد محلول در اثر وقوع بارندگیهای اولیه و

( )0097در سد مخزنی اکباتان مشاهده گردید (شکل .)4

شکل  -4تعییرات میانگین ماهانه و فصلی کدورت و مواد جامد محلول در لایههای مختلف دریاچه سد گاران.9711-9713 ،

میانگین فصلی فسفات آب دریاچه سد گاران نشان

میلیگرم بر لیتر) ،میزان این پارامتر در محدوده

داد که بیشترین میزان آن در فصول زمستان و

استاندارد قرار داشت.

تابستان مشاهده شد و در فصل بهار نیز کاهش قابل

میانگین فصلی یون نیترات لایه سطحی دریاچه سد

ملاحظه پیدا کرد (شکل  .)1یکی از نکات مهم در

گاران نشان داد که کمترین آن در فصل تابستان

مورد فسفات محلول ،کاهش قابل ملاحظه آن در

( 0/73میلیگرم بر لیتر) و بیشترین میزان آن در

فصل بهار بود .در فصل بهار علیرغم روانابهای زیاد

فصل پائیز ( 9میلیگرم بر لیتر) مشاهده شد.

شد

همچنین در تعیین تغییرات میانگین فصلی برای

( Bahrami Kamangar & Mohammadi,

لایههای عمقیتر مشاهده شد که کمترین (0/41

 )2018که این امر میتواند عامل مهمی برای مصرف

میلیگرم بر لیتر) و بیشترین ( 9/01میلیگرم بر لیتر)

فسفات معدنی بخصوص در لایه نورگیر باشد .زیرا

آن به ترتیب در فصول تابستان و بهار بهدست آمد

میزان ترکیبات فسفری در لایه سطحی نسبت به

(شکل  .)1معمولاً غلظت نیترات در آبهای شیرین

لایههای عمقی کاهش پیدا کرد .از جمله دلایل مهم

غیرآلوده کمتر از  9/97میلیگرم بر لیتر است

دیگر کاهش میزان فسفات در فصل بهار و حتی

( .)DWAF, 1996همچنین مطابق جدول  4میزان

اسفندماه وجود سرریزهای متوالی بود که تا اواخر

مطلوب نیترات برای آب شرب  >10میلیگرم بر لیتر

خردادماه مشاهده شد بهطوریکه ،این سرریز میتواند

و برای مصارف کشاورزی  >1میلیگرم بر لیتر

عاملی برای هدررفت مواد مغذی دریاچه به سمت

گزارش شده است .غلظت نیترات دریاچه سد گاران

پائیندست باشد که احتمال میرود عامل مهمی برای

طی دوره مطالعه  0/11میلیگرم بر لیتر بود که

کاهش میزان عوامل فسفری محسوب گردد .معمولاً

همانند سد آزاد سنندج ( Caspian Sea

دامنه طبیعی توصیه شده فسفات معدنی برای

 )Ecology Research Center, 2017مطالعات

اکوسیستمهای آبی بین  0/01-0/7میلیگرم بر لیتر

فوق بسیار کمتر از حد مجاز بوده و برای مصارف

است ( .)Seher, 2015در این مطالعه با توجه به

مختلف کاربرد دارد .در ارزیابی کیفیت آب دریاچه

میانگین میزان فسفات محلول (0/001-0/01

سد زایندهرود با استفاده از شاخص  WQIهمانند

بیشترین

تراکم

فیتوپلانکتونی

مشاهده
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مطالعه  Kaziو همکاران ( )0001در دریاچه مانچار

مغذی تحت تأثیر نفوذ فاضلابهای خانگی ،کشاورزی

پاکستان و مطالعه  Mohammadiو همکاران

و صنعتی قرار داشت ( )Khalaji et al., 2017در

( )0099با هدف بررسی غلظت نیتریت و نیترات در

حالیکه این اثرات در منطقه مورد مطالعه روی

آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم

افزایش نیترات قابل ملاحظه نبود.

پزشکی شهید بهشتی نشان داده شد که میزان مواد

شکل  -1تعییرات میانگین ماهانه و فصلی فسفات و نیترات در لایههای مختلف دریاچه سد گاران.9711-9713 ،

 Samarghandiو همکاران ( )0097در بررسی

کلیفرم مدفوعی (اسفندماه) بود که ممکن است این

کیفیت آب سد مخزنی اکباتان همدان با استفاده از

تغییرات بیشتر ناشی از ورود جریان آب از

شاخص کیفی  NSFWQIنشان دادند که آب دریاچه

رودخانههای سرشاخه همزمان با ذوب برف و آغاز

در ماههای سرد کیفیت مناسبتری نسبت به ماههای

بارش باران و سیلابی شدن رودخانه و در نتیجه انتقال

گرم سال داشت Hosseini .و همکاران ()0095

حجم بالایی از فاضلاب روستاهای بالا دست به درون

مهمترین عامل آلودگی سد چاه نیمه در استان

رودخانه باشد ( .)Srivastava et al., 2011افزایش

سیستان و بلوچستان را میزان بالای کلیفرم مدفوعی

خارج از استاندارد تخلیه کلیفرم مدفوعی ناشی از

بیان نمود .اما در تعیین کیفیت آب دریاچه سد گاران

ورود فاضلابهای انسانی روستاهای بالادست در

با توجه به نتایج شاخص  ،NSFWQIمشخص گردید

مطالعاتی مشابه ()Samarghandi et al., 2013

که آب دریاچه سد گاران در ماههای تیر ،شهریور،

مشاهده شده است.

مهر ،آذر ،دی ،بهمن و خرداد در محدوده کیفی خوب

در مطالعه دریاچه سد گاران مشخص گردید که

قرار داشت و در دیگر ماهها کیفیت آب دریاچه

ایستگاههای ورودی از نظر میزان کدورت BOD5 ،و

متوسط ارزیابی شد .بهنظر میرسد که از عوامل

کلیفرم مدفوعی در بیشتر فصول سال کیفیت

کاهش سطح کیفی آب دریاچه سد گاران در ماههای

پائینتری نسبت به ایستگاههای دریاچهای داشتند

مذکور ناشی از افزایش دما و فسفات در مردادماه و در

بخصوص ایستگاه  9که نسبت به دیگر ایستگاهها از

اسفند و فروردینماه با پائینترین سطح کیفی طی

لحاظ میزان کلیفرم مدفوعی در ماههای مذکور به

دوره مطالعه به دلیل افزایش عواملی مانند  TS ،pHو

ویژه در اسفندماه افزایش بسیار زیادی داشت (شکل

 BOD5و بخصوص افزایش قابل ملاحظه باکتریهای

 .)1این میتواند نشان دهد که بیشتر قسمت آلودگی
صفحه 150

ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص...
دریاچه از این طریق وارد میگردد که این نتیجه نیز

باعث کاهش کیفیت آب میشود .به نظر میرسد که

با نتایج مطالعه  Nikonahadو همکاران ()0001

تخلیه فاضلابهای شهری و روستایی ،پسابهای

روی سد مخزنی کرخه و  Samarghandiو همکاران

صنعتی ،بنابهای کشاورزی و دامداری و شیرابه

( )0097روی سد مخزنی اکباتان مشابه بود.

زبالهها منابع مهم آلودگی آبها هستند که بیشتر از

 Abdulzaliو همکاران ( )0099در بررسی کیفیت

طریق ورودیها و رواناب رودخانههای منتهی به

آب رودخانه کینتا در مالزی با روش شاخص کیفیت

دریاچهها و مخازن سدها وارد میشوند به طوریکه،

آب ( )WQIنشان دادند که پساب ناشی از

آب آن را نمیتوان بدون تصفیه پیشرفته مستقیم

فعالیتهای کشاورزی و دامداری اطراف رودخانه

برای شرب استفاده نمود (.)Kazemi et al., 2018

شکل  .1تغییرات میانگین میزان کلیفرم مدفوعی آب دریاچه سد گاران .9711-9713

در مطالعه حاضر با احتساب میانگین کل شاخص

جمله نوشیدن را بعد از فرآیند متداول تصفیه دارد.

 NSFWQIمیزان آن برای کل دریاچه 30/03

همچنین کیفیت آب دریاچه سد گاران برای پرورش

بهدست آمد که کیفیت آب دریاچه سد گاران را در

ماهی و گونههای حساس آبی ،برای مقاصد تفریحی

دامنه خوب قرار داد و همانند کیفیت آب سد دز

چون شنا و برای آبیاری اراضی کشاورزی مناسب و

( )Javid et al., 2013نسبت به کیفیت آب تالاب

مطلوب ارزیابی میگردد .با این حال با توجه به روند

انزلی ( )Fallah & Fakheran, 2017از کیفیت

تغییرات مشاهده شده در کیفیت آب دریاچه از نظر

مطلوبتری برخوردار بود .با بهرهگیری از شاخص

شاخص  ،NSFWQIکاهش نسبت ًا جزئی حجم آب

کیفیت آبهای سطحی ایران ،آب سد برای

دریاچه در فصل تابستان ،افزایش بار آلودگیهای

فعالیتهای کشاورزی و تأمین آب شرب با تصفیه

ناشی از بنابهای کشاورزی و فاضلابهای خانگی

متداول مناسب ارزیابی گردید ( Kord tamini et

روستاهای بالادست و با توجه به اینکه آب سد گاران

 .)al., 2019در مجموع باتوجه به نتایج این تحقیق و

میتواند نقش عمدهای در زندگی مردم و توسعه و

مقایسه آن با استانداردهای کیفی آب در ایران و

عمران منطقه داشته باشد بررسیهای دقیق و مستمر

جهان میتوان گفت آب دریاچه سد گاران طی دوره

ارزیابی کیفیت آب دریاچه ضروری به نظر میرسد و

تحقیق از نظر کیفیت در شرایط خوب و قابل قبول

شایسته است توجه بیشتری به افزایش نظارت بر

قرار داشته و قابلیت کاربری برای مصارف انسانی از

مدیریت کیفیت آب مخزن سد به عمل آید.
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