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ارزيابي و پهنهبندي کيفيت آب درياچه زريوار با استفاده از
شاخصهاي کيفي CWQI, OWQI, NSFWQI
2

صالحالدين ابراهيمپور* ،1حسين محمدزاده

 1دانشجوي کارشناسي ارشد زمينشناسي محيطزيستي ،مرکز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب)،
دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسي مشهد
 2استاديار ،مرکز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب) ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسي مشهد

(تاريخ دريافت1390/10/26 :؛ تاريخ تصويب)1392/3/27 :

چکيده
فراهم کردن آب تميز و مناسب براي اهداف شرب و کشاورزي و موجودات زنده اکوسيستم بسيار ضروري ميباشد .بنابراين ،ارزيابي کيفي
منابع آب با استفاده از شاخصهاي کيفي بهعنوان يکي از روشهاي بسيار مناسب در مديريت پهنههاي آبي و داشتن يک برنامه منظم براي
حفاظت کيفي منابع آب و جلوگيري از آلودگي آن ضروري ميباشد .در اين تحقيق ،براي بررسي کيفيت آب درياچه تاالبي زريوار (زريبار) از
شاخصهاي مؤسسه ملي بهداشت آمريکا ( )NSFWQIبا بهکارگيري  9پارامتر کيفي ،شاخص اورگان ( )OWQIبا استفاده از  8پارامتر
و شاخص کيفي کانادا ( )CWQIبا کاربرد  22پارامتر اصلي استفاده شده است .شاخصهاي  NSFWQIو OWQIبراي ميانگين کل
درياچه ،ايستگاههاي هفتگانه و براي دور مطالعه هشت ماهه و شاخص  CWQIبراي کل درياچه در طول هشت ماه به کار برده شده
است .نقشه پهنهبندي درياچه زريوار از نظر شاخصهاي  NSFWQIو OWQIنشان ميدهد که آب درياچه زريوار با توجه به شاخص
 NSFWQIدر محدوده کيفي متوسط و از نظر شاخص  ،OWQIدر محدوده بسيار بد قرار ميگيرد .کيفيت آب درياچه از نظر شاخص
 ،CWQIبهطورکلي بد ،براي آشاميدن خوب ،براي آبزيان بد و براي تفريح ،آبياري و استفادهي احشام ،عالي ميباشد.

کليد واژهها :شاخصهاي کيفي ( ،)CWQI،OWQI ،NSFWQIدرياچه زريوارGIS ،
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سرآغاز
امروزه با توجه به قوانين محيطزيستي و مسائلي که در ارتباط باا
آلودگي و کيفيت منابع آب وجود دارد ،لزوم توجه به کيفيت منابع
آب اهميت زيادي پيدا کرده است .رشد جمعيات و آلاودگيهااي
ناشي از تخليه انواع فاضالبهاي شهري ،صانعتي و کشااورزي،
شيرابه محلهاي دفع زبالاه و جرياان آبهااي ساطحي باعا
گسترش آلودگي و محدودتر شادن مناابع آب در دساتر شاده
اسات ( .)Enrique et al., 2007باه طاورکلي کيفيات آب در
اکوسيستمهاي آبي باهوسايله پارامترهااي فيزيکاي ،شايميايي و
بيولوژيکي بررساي مايشاود ( Sargaonkar & Deshpande,
 )2003و شناخت نقاط آلوده و آاليندههاي موجود ،باع استفاده
بهينه و مناسب از آب در مصارف مختلف ميگردد ( Simeonov
.)et al., 2003

يکي از روشهاي بسيار ساده و دور از پيچيادگيهااي رياضاي و
آماري که ميتواند شرايط کيفي آب را بازگو ،و بهعنوان يک ابزار
مديريتي قوي براي تصاميمگياريهااي مربوطاه اساتفاده شاود
شاخصهاي کيفي آب ميباشد ( Simoes et al., 2008; Liou
 .)et al., 2003شاخصها با سادهسازي و کاهش اطالعات خاام
و اوليه عالوه بر بيان کيفيت آب ،روند تغييارات کيفاي آب را در
طول مکان و زمان نشان ميدهند .به کمک شاخصهاي کيفاي
مايتاوان منااطقي را کاه از نظار آلاودگي بيشاتر ماورد تهدياد
ميباشند ،مشخص و منابع آب را مديريت نمود .دو گروه شاخص
وجود دارد ،شاخصهاي آلاودگي کاه باا افازايش آلاودگي ،عادد
شاخص آنها افزايش مييابد ( ،)BCWQIو شاخصهايي کيفي
که با افزايش آلودگي ،عدد شاخص آنها کاهش مييابد و با ناام
شاااخصهاااي کيف اي شااناخته م ايشااوند مثاال ،(1)NSFWQI
 (2)OWQIو ( (3)CQWIشمسايي و همکاران.)1384 ،
شاخص کيفي ) :(NSFWQIشااخص کيفاي  NSFWQIدر
سال  1970با حمايت مؤسسه ملي بهداشات آمريکاا ،باراون و
همکارانش يک شاخص کيفي کاهشي را بر اسا نظرسانجي از
تعداد زيادي از افراد متخصص با تخصصهاي گونااگون در ايان
زمينه ارايه نمودند .آنها در ابتادا حادود  35پاارامتر آلاودگي را
مطرح کرده و سپس بر اسا نظر افراد متخصاص  9پاارامتر را
براي محاسبه شاخص اصلي انتخاب کردند.
شاخص کيفي اورگاا ( :)OWQIشااخص کيفاي OWQI
براي اولاين باار در ايااالت اورگاان آمريکاا توساط ياک گاروه
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بررسيکننده مسايل کيفي محيطزيستي در ساال  1979جهات
ارزيابي شرايط و روند کيفي آب ارايه گرديد .ايان شااخص جازو
شاخصهاي مصارف آب طبقهبندي شاده اسات و بيشاتر باراي
ارزيابي کيفي آب براي مصارف تفريحي استفاده ميشود .سادگي
و در دستر بودن پارامترهاي کيفاي ماورد نيااز ( 8پاارامتر) و
تعيين زير شاخصها باا اساتفاده از نماودار ياا رواباط تحليلاي از
مزاياي اين روش است.
شااااخص ( :)CWQIشااااخص کيفاااي  CWQIتوساااط
محيطزيست بريتيش کلمبيااي کاناادا در ساال  1990طراحاي
شده ( )CCME, 2001و يکاي از شااخصهااي مهام و مفياد
جهت ارزيابي آبهاي سطحي براي حفاظت از زنادگي آبزياان و
مصرفکنندهاي آب ميباشد .اين شاخص با توجه به پارامترهااي
فيزيکي شيميايي و بيولوژيکي مورد نياز ،پهنه آبي را از نظر کيفي
براي آشاميدن ،کشاورزي ،آبزيان ،تفاريح و سارگرمي و اساتفاده
احشام بررسي ميکند .الزم به ذکار اسات کاه در ايان شااخص
محدوديت پارامتر وجود ندارد و هرچه تعداد پارامترها بيشتر باشاد
دقت ارزيابي بيشتر خواهد بود.
متخصصين زيادي براي بررسي کيفيت منابع آب از شاخصهااي
کيفاي اساتفاده کاردهاناد ( Khan et al., 2003; Horton,
 .)1965بهعنوان مثال ،کيفيات آب تااالب انزلاي باا اساتفاده از
شاخص  NSFWQIو دادههاي  10ايستگاه به مدت يک ساال
مورد ارزيابي قرار گرفته است که نشاندهنده کيفيت متوساط آب
تاااالب در سااال  1386ماايباشااد (رازدار و قوياادل.)1388 ،
همچنااين کيفياات آب درياچااه سااد مخزنااي کرخااه توسااط
شاخص هاي کيفي مختلف مورد ارزيابي قارار گرفتاه و شااخص
 NSFWQIبه عنوان مناسب شاخص معرفي شاده اسات (نيکاو
نهاد و همکاران .)1388 ،باراي ارزياابي کيفيات رودخاناههااي
کشور هم از اين شاخصها استفاده شده است کاه مايتاوان باه
رودخانه جاجرود (ميرزايي و همکااران ،)1388 ،رودخاناه زهاره
(کريميان و همکاران ،)1385 ،رودخاناهي ماراد بياک همادان
(صاامدي و همکاااران )1388 ،و رودخانااههاااي کااارون و دز
(شمسااايي و همکاااران )1384 ،اشاااره کاارد .در اي ان تحقي اق
بهمنظور بررسي تغييرات مکاني و زماني کيفيت آب درياچه زريوار
و ارزيابي آب درياچه از نظر شرب ،تفاريح ،آبزياان و کشااورزي،
شاااخصهاااي کيفااي  OWQI ،NSFWQIو  CWQIمااورد
استفاده قرار گرفته است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
درياچه تاالبي زريوار جزو معدود درياچههاي آب شيرين ايران ،باا
زيباترين جاذبههاي گردشگري غرب کشور ،بهشمار مي آيد .ايان
درياچه باا ارتفااع  1390متار از ساطح درياا ،در  3کيلاومتري
شمالغربي شهرستان مريوان -اساتان کردساتان -در باين31″
 35˚ 30′و  35˚ 37′ 06″عرض جغرافيايي و بين 03′ 52″
˚ 46و  46˚ 10′ 47″طول جغرافيايي واقع شده است (شاکل
.)1
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درياچه فقط در زمستانهاي بسيار سرد يخ مايزناد کاه ممکان
است پوشش يخي حاصل تا  40تا  50روز باقي بماند .با اينکاه
هيچ رودخانه دايمي به اين درياچه نميريزد ،ولي متوسط تخلياه
ساالنه چشمههاي خود جوش موجود در کف درياچه باه 12/91
ميلياون مترمکعااب مايرسااد (شاارکت پويااب تواناااب1370 ،؛
محمدي.)1377 ،
تحقيقات مختلفي کاه قابالا بار روي مغازههااي زماينشناساي
بهدست آمده از حفاري در درياچه صورت گرفته اسات (از جملاه
تحقيقات انجام گرفتاه بار روي گاردهي گيااه ( & van Zeist
 ،)Bottema, 1991; van Zeist & Wright, 1963شايمي
رسوبات ( ،)Hutchinson & Cogwill, 1963ماکروفسايلهاا
( Wasylikowa & Walanus, 2004; Wasylikowa,
 ،)1967, 2005ديا ااتومهاااا ( )Snyder et al, 2001و

شکل ( :)1موقعيت درياچه رزيوار و
ايستگاههاي نمونهبرداري

زمينشناسي منطقه بيشتر سنگهاي آهکي دگرگوني شده بوده و
درياچه به همراه رشته کوههاي پوشيده از درختان بلوط پيراماون
آن در زون ساانندج -س ايرجان ،ب اين رشااته کااوههاااي زاگاار
شمالغرب ايران ،قرار ميگيرد .درياچه زرياوار بار روي رساوبات
کواترنري قرار گرفته و بيشترين عمق آن  7متر و ميانگين عمق
آن  3متر ميباشد (کرباسچي و بياتي .)1387 ،مقادار بارنادگي
ساليانه در منطقه درياچاه زرياوار بيشاتر از  ،800 mmمتوساط
درجه حرارت ساليانه  13درجه سانتيگراد و ميانگين کمتارين و
بيشترين دماي ساليانه در بهمن و مرداد ماه به ترتيب برابار  2و
 28درجه سانتيگراد ميباشد (Van Zeist & Wright, 1963؛
مهندسين مشاور آساراب.(1386 ،

ايزوتوپهاي پايادار رساوبات ( ،)Stevens et al., 2001نشاان
ميدهد که رسوبات درياچه زريوار تغييرات آب و هوايي 40000
سال قبل را در خود ثبت کرده است .حوضه آبخيز درياچه زرياوار
در حدود  290km2برآورد شاده اسات ) (Loffler, 1961و باا
توجه به آرايش ارتفاعات غربي و شارقي و فرساايش ساازندها و
ورود رسوبات به داخل ايان درياچاه باهوياهه از طرياق رودخاناه
فصلي درهتفي ،درياچه به شکل لوبيايي در آماده اسات .حاداکثر
طول درياچه  4/8کيلومتر (با رويشهاي مرتبط  8/7کيلومتر) و
عرض آن  2/1کيلومتر (با پوشش گياهي 4/4کيلومتر) ميباشاد
(مهندسين مشاور آساراب .)1386 ،در اين تحقياق ،از دادههااي
 7ايستگاه با توزيع سه ايستگاه ( 2 ،1و )3در داخل هسته آبي و
دو ايستگاه ( 5و  )6در داخل قسمتهاي نيزار ،يک ايستگاه ()4
در قسمت ورودي رودخانه انحرافي قزلچه سو و يک ايستگاه ()7
در خروجي درياچه ،استفاده شده است (شکل .)1
روش پژوهش
غلظاات پارامترهاااي مااورد ني ااز بااراي ب اهدساات آوردن مقاادار
شااااخصهااااي کيفاااي  OWQI ،NSFWQIو  CWQIدر
ايستگاههاي هفتگانه شکل ( )1و ماههاي منتخب (آذر و بهمان
 1384و فروردين تا شاهريور  )1385در جادولهااي ( 3و )4
ارايه شده است .براي هر ايستگاه مياانگين غلظات پارامترهاا در
طول  8ماه نمونه برداري و همچنين براي هشات مااه منتخاب،
ميانگين ماهيانه غلظت پارامترها اندازه گيري شده در قسمتهاي
سطح ،عمق و حاشيه غرقابي درياچه در نظر گرفتاه شاده اسات.
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شاااخصهاااي  NSFWQIو  OWQIبااا اسااتفاده از غلظاات
پارامترها در  7ايساتگاه و مياانگين درياچاه (باراي هشات مااه
منتخب) با استفاده از نرمافزار  Water Quality indexبهدسات
آمده است .پارامترهاي نه گانه مورد استفاده براي بهدسات آوردن
شااااخص  NSFWQIعبارتناااد از :دماااا ،اکسا ايهن محلاااول،
اکسيهن خواهي بيوشيميايي ،خاصيت اسيدي ،نيترات ،فسفر کال،
کل جامدات محلول ،کليفرم مدفوعي ،کدورت ميباشاد .در ايان
شاخص ،براي منظور کردن ميزان اثر هر پارامتر جادول ( ،)1باه
هر يک از آنها يک وزن يا ارزش عددي نسابت داده مايشاود
(.)Ott, 1980

جدول ( :)1فاکتورهاي وزني به کار رفته در شاخص
)Ott, 1980( NSFWQI
وز
پارامترها
0/11
اکسيهن مورد نياز شيميايي
0/17
اکسيهن محلول
0/1
فسفات کل
0/16
فيکال کليفرم
0/1
تغيرات دما
0/1
نيترات
0/11
pH
مواد جامد کل
0/07
کدورت
0/08

بيشترين و کمترين وزن بهترتياب مرباوط باه غلظات اکسايهن
محلول در آب ( )0/17و غلظت کل جامدات ( )0/07مايباشاد
(دونت .)1989 ،کيفيت آب بر اسا مقدار شاخص NSFWQI
که از صفر تا صد تغيير مييابد ،در جدول ( )2طبقه بنادي شاده
است .مقدار شاخص  NSFWQIرا ميتوان با استفاده از رابطهي
( )1بهدست آورد.
()1

n

NSFWQI   wi I i
i 1

که در آن  n؛ تعداد پارمترها (Ii ،)9؛ زير شااخص پاارامتر iام ،و
Wi؛ ضريب وزني پارامتر iام ميباشد .براي بهدسات آوردن زيار
شاخصها هم ميتوان از نمودارهاي تهيه شاده توساط مؤسساه
ملي بهداشت آمريکا و هم نارمافازار طراحاي شاده مقادار آن را
استفاده کرد.
در شاخص  OWQIهار ياک از پارامترهااي هشاتگاناه (دماا،
اکسيهن محلول ،اکسيهنخواهي بيوشايميايي ،خاصايت اسايدي،

نيتروژن ،فسفر کل ،کل جامدات محلول ،کليفرم مادفوعي) فاقاد
ضريب وزني بوده و داراي اثر يکساني در مقادار نهاايي شااخص
م ايباشااند .اثاار بخش اي يکسااان پارامترهاااي بااا ارزش کاام و
پارامترهاي با ارزش باال بر عدد نهايي شاخص از اشکاالت عمده
اين شاخص باشد .توصيف کيفيت آب بر اساا مقاادير عاددي
شاخص  OWQIکه بين صفر تا صد تغيير مييابد ،در جدول ()2
طبقهبندي شده است .شااخص اورگاان باه وسايلهي رابطاه ()2
محاسبه ميشود (.)Cude, 2001
()2

n
n

1

2
i 1 SI i

OWQI 

که در آنn :؛ تعداد پارمترها ( )8و  SIiزيار شااخص پاارمتر iام
ميباشد.
شاخص  CWQIبا استفاده از دادههاي هشت ماهاه جادول (،)4
همچنين به منظور باال بردن دقت شااخص از دادههااي عناصار
سنگين و کاتيونهاي اصالي آذر  1389جادول ( )3باه کماک
نرمافزار  CWQI 1.0محاسبه شده است .نرمافزار طراحاي شاده
فوق غلظت  22پارامتر مختلف را ماورد بررساي قارار داده و باا
استانداردهاي داده شده به نرمافزار ( )4()WHOمقايسه ميکناد.
حداقل چهار بار نمونهبرداري و چهار پارامتر براي استفاده از ايان
شاخص مورد نياز ميباشد .هماانگوناه کاه قابالا ذکار شاد ،در
محاسبه اين شاخص محدوديت پارامتر وجود ندارد و هرچه تعداد
پارامترها بيشتر باشد ،دقت ارزيابي نيز بيشتر ميشود .رابطه کلاي
براي محاسبه شاخص  CWQIبه صورت رابطه ( )3ميباشد.
 F2  F 2  F 2 
2
3
()3

CWQI  100   1
1.732




که در آن؛ فاکتور بازه( )F1( )5از تقسيم پارامترهايي که بيشاتر از

حد استاندارد هستند بر کل پارامترهاي اندازهگيري شاده در ياک
دوره نمونهبرداري بهدست ميآيد و بهصورت درصد بيان ميشود.
فاکتور فراواني( )F2( )6از تقسيم تعداد دفعاتي که در مجموع کل
اندازهگيريهاي پارامترها از استاندارد تجاوز نموده به کل دفعاات
اندازهگيري ميباشد و به صورت درصد بياان مايشاود و فااکتور
دامنه( )F3( )7که مقادار آن باا اساتفاده از رابطاه ( )4باهدسات
ميآيد .ابتدا مقدار پارامترهايي را که غلظت آنها (در ياک زماان
خاص) از مقدار استاندارد بيشتر است را بر مقدار استاندارد پاارامتر
مورد نظر تقسيم ،و از آن يک واحد کم ميکنيم تا ميزان تخطاي
بهدست آيد .سپس با محاسبه ميانگين تخطي نرماليزه ( )nseکه
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از تقسيم مجموع کل تخطيهاا بار تعاداد دفعاات انادازهگياري
بهدست ميآيد و با استفاده از رابطاه ( ،)4مقادار  F3را محاسابه

ميکنيم.

جدول ( :)2رده بندي کيفي آب براساس مقادير شاخصهاي
)Ott, 1980; Cude, 2001( OWQI, CWQI, NSFWQI
طبقه بندي کيفيت آب

مقدار شاخص CWQI

مقدار شاخص OWQI

مقدار شاخص NSFWQI

بسيار بد
بد
متوسط
خوب
عالي

0-44
45-64
65-79
80-94
95-100

0-60
61-79
80-84
85-89
90-100

0-25
26-50
51-70
71-90
91-100

ردهبندي کيفي آب بر اسا مقادير عددي شاخص  CWQIکاه
بين صفر تا صد تغيير مييابد ،در جدول ( )2آمده است.
nse
0.01nse  0.01

F 3

()4
براي مشخص شدن وضعيت کيفيت آب درياچه ،نقشه پهنهبندي
هاار کاادام از شاااخصهاااي  NSFWQIو  OWQIبااه کمااک
نرمافزار  GIS 9.3رسم شده است .بدينمنظور ،ابتدا محدوده آبي
درياچه و مختصات ايساتگاههااي نموناهبارداري از روي عکاس
ماهوارهاي لندست  7با ترکيب بانادي  RGB:543مشاخص ،و
سپس با استفاده از تکنيک درونيابي ( Splineبه دليل مسطح و
افقي بودن سطح درياچه) نقشه پهنهبندي درياچه باراي شااخص
مورد نظر بهدست آمده است.
يافتهها
جدول ( ،)4مقدار شاخص کيفي  NSFWQIو  OWQIرا باراي
ايستگاههاي درياچه زريوار شکل ( )1نشاان مايدهاد .بيشاترين
مقدار شاخص کيفي  NSFWQIرا ايستگاه  ،3با مقادار  74دارا
ميباشد که دليل آن شرايط مناسب اين ايستگاه از نظار غلظات
کليفرمها و غلظت پايين فسفات کل نسبت به ايستگاههاي ديگر
است .ايستگاه  7به دليل دريافت فاضالبهاي شهر مريوان طي
سالهاي گذشته داراي کمترين مقدا شااخص )59( NSFWQI
مي باشد .ايستگاه  4نيز به دليال قارار گارفتن در محال ورودي
رودخانه انحرافي قزلچه سو به درياچه و وارد کردن مقدار زياادي
از مواد آلودهکننده حاصال از شستشاوي زماينهااي کشااورزي

اطراف رودخانه ،داراي مقدار شاخص  NSFWQIکمي ميباشاد.
عالوه بر آن ،رودخانه قزلچه سو ساليانه مقادار زياادي رساوب و
مواد معلق وارد درياچه ميکند که کيفيت آن را تحت تاأثير قارار
داده و باع افزايش کدورت در ايستگاه  4شده است.
نتايج بهدست آمده از مقدار شاخص  NSFWQIنشان مايدهاد
که ايستگاههاي  2و  3در محدوده کيفيت خوب و ايستگاههااي
( )7 ،6 ،5 ،4 ،1در محدودهي متوسط قرار دارند .باه طاورکلي،
محدوده شااخص  NSFWQIاز  59تاا  74متغيار باوده و آب
درياچه در همه ايستگاهها به غير از ايساتگاه  7در مارز کيفيات
خوب و متوسط قرار گرفته است .بر اسا مقادار مياانگين ايان
شاااخص ( )68آب درياچااه در محاادوده متوسااط جاادول ( )2قاارار
ميگيرد.
همانطاور کاه در جادول ( )4دياده مايشاود ،شااخص کيفاي
 OWQIدر ايستگاه  3بيشترين امتياز و در ايستگاه  7کامتارين
امتياز را به خود اختصاص داده است .همانطور کاه قابالا اشااره
شد ،به دليل تأثير يکسان پارامترها ،پايين بودن ياک ياا دو زيار
شاخص منجر به افت شديد شاخص نهايي  OWQIميشاود .در
اين شاخص به دليل اينکه ارزش پارامترها برابر بوده و کادورت
هم جزء پارامترها نميباشد ،کيفيت ايستگاه  4بر خالف ارزياابي
شاخص  ،NSFWQIاز کيفيت ايستگاههاي  5و  6به نسابت بهتار
بوده است.

جدول ( :)3نتيجه آناليزهاي آذر  89مورد استفاده براي شاخص CWQI
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آرسنيک ()ppm

کادميم ()ppm

کروم ()ppm

جيوه ()ppm

سرب ()ppm

پارامتر

دما )(˚C

)(µs/Cm

هدايت اکلتريکي

pH

آلومينيم ()ppm

روي ppm

کلسيم ()ppm

منيزيم ( )ppm

پتاسيم ()ppm

* non detected

سديم ()ppm

مقدار

45/12 16/5

0/13 8/09

*n.d

n.d

0/001

n.d

32/12 2/14 21/63 50/25 0/01 0/02
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جدول ( :)4پارامترهاي مورد نياز براي ارزيابي شاخصهاي کيفي ( )CWQI, OWQI, NSFWQIو
نتايج شاخصها براي ايستگاهها و ماههاي دوره مطالعه درياچه زريوار
ايستگاه 1

ايستگاه 2

ايستگاه 3

19/33

21/18

19/93

19/7

20/33

20/63

19/7

9/96

3/34

15/5

15/6

25/6

26/9

28/8

26

1/00

1/18

1/19

3/32

1/80

1/93

2/01

1/51

1/95

1/80

1/11

1/60

1/50

1/48

1/57

/29

/23

/42

122/64

183/87

/55

173/02

/72

/066

170

/08

/342

17/33

/12

/88

اسيديته

186
7/93

186
7/97

187
7/84

8/59

7/85

184
6/87

6/67

198
7/99

177
7/53

8/09

165
7/96

17
7/93

8/06

182
7/93

192
8/02

فسفات کل)(mg/l

0/52

0/46

0/45

0/56

0/44

0/51

0/49

0/81

1/3

0/77

0/52

0/250

0/08

0/049

0/023

نيترات)(mg/l

0/90

0/60

0/90

0/60

0/40

0/30

0/60

0/93

1/26

0/46

0/23

0/43

0/63

0/33

0/57

نيترات +آمونياک )(mg/l

0/91

0/51

0/91

0/68

0/41

0/31

0/61

/973

1/27

0/56

0/32

0/49

0/70

0/74

0/60

اکيسژ محلول

89/22

89/22

86/94

82/55

80/55

83/67

66/96

91/30

81/31

93/70

68/50

95/60

73/80

87/40

65/40

اکسيژ خواهي بيوشيميايي

6/46

5/32

6/27

6/55

6/31

6/37

7/28

2/96

4/93

6/78

/671

4/85

6/49

7/44

4/29

کليفرم مدفوعي MPN/100ml

66/50

19/70

7/60

62/62

99/00

/80

/50

60/00

108/00

/00

شاخص NSFWQI

70/00

72/00

72/00

66/00

68/00

149
67/00

شاخص OWQI

47/16

45/12

47/54

45/38

44/66

43/84

پارامترها و

ايستگاه 4

ايستگاه 5

ايستگاه 6

ايستگاه 7

آذر 84

بهمن 84

فروردين 85

ارديبهشت 85

خرداد 85

تير 85

مرداد 85

شهريور 85

ايستگاهها و ماهها

مقدار شاخصها
دماي آب Cº
کدورت

NTU

جامدات کل)(mg/l

عالوه بر ارزيابي مکاني ،کيفيت آب درياچاه باا محاسابه مقاادير
شاخصهااي کيفاي  NSFWQIو  OWQIدر طاول مااههااي
مختلف (آذر و بهمن  1384و فروردين تا شهريور  )1385نياز
مورد بررسي قرار گرفته است (جدول  .)4مقدار ايان دو شااخص
نشان ميدهاد کاه آب درياچاه در مااههااي آذر و بهمان داراي
کيفيت بهتاري اسات کاه دليال آن رقياق شادن غلظات ماواد
آلااودهکننااده و بهبااود کيفي ات آب درياچااه بااه دلي ال افاازايش
ريزشهاي جوي در اين ماهها ميباشد .با وجود اينکاه شااخص
 NSFWQIتغييرات زيادي را نشان نميدهد ،ولاي در مااههااي
ارديبهشت و شهريور داراي کمترين مقدار ميباشد .به طاورکلي،
تغييرات زماني شاخص  NSFWQIنشان ميدهد که آب درياچه
در ماههاي آذر ،بهمان و خارداد در محادوده کيفاي خاوب و در
ماههاي ديگر در محدوده متوسط قرار ميگيرد (جدول  .)2اماا از
نظر شاخص  ،OWQIکيفيت آب درياچه در آذر ماه در محادوده
کيفي بد و در ساير ماهها در محدوده خيلي بد قرار مايگيارد .در
فصلهايي که بارنادگي بيشاتر اسات هار چناد کيفيات بعضاي
پارامترهاي دخيل در محاسبه شاخصها بهبود پيدا ميکنناد؛ اماا
مقدار فسفات و نيترات آب درياچه به دليل شستشاوي کودهااي
فسفاته و نيتراته مورد استفاده در زماينهااي کشااورزي اطاراف
بيشتر ميشود (جدول .)4

10
/00

/00

/00

/00

/00

1252
59/00

72/00

72/00

170
68/00

210
63/00

200
71/00

350
67/00

665
68/00

660
64/00

37/12

64/20

57/75

50/18

46/06

36/30

31/48

28/80

30/80

شکل ( )2و جدول ( )5نتايج حاصل از ارزيابي درياچه را بهوسيله
شاخص  CWQIنشان ميدهد.
نتيجهگيري
درياچه زريوار به طورکلي از نظر کيفي در رده بد ،از نظر آشاميدن
خوب ،براي آبزيان بد و از نظر آبياري ،تفريح و استفاده احشام در
رده عالي قرار ميگيرد .اين شاخص گوياي اين است که وضعيت
کيفيت آب درياچه براي زندگي آبزياان در شارايط بحراناي قارار
دارد .دليل اينکه کيفيت آب از نظر آشاميدن خوب و براي آبزيان
بد ميباشد ،اين است که غلظت بعضي از پارامترهاي مهم باراي
آشاميدن (مانند عناصر سنگين) در آب درياچاه پاايين و مناساب
بااوده و عااالوه باار آن آبزي اان بااه کاادورت و اکس ايهن محلااول
حسا تر هستند.
براي اين که ديد بهتري از کيفيات آب درياچاه بار اساا ايان
شااخص داشااته باشايم ،نقشاههاااي پهنااهبنادي درياچااه بااراي
شاااخصهاااي  NSFWQIشااکل ( -3الااف) و  OWQIشااکل
( -3ب) ،تهيه شده اسات .ايان نقشاههاا نشاان مايدهناد کاه
قسمتهاي هسته آبي درياچاه داراي کيفيات بهتاري از منااطق
پوشيده از نيزار و کمعمق مايباشاند .همچناين قسامت جناوب
شرق درياچه که نزديک به شهرستان مريوان است ،با توجاه باه
تأثير فاضالبهاي اين شهر داراي بدترين کيفيت ميباشد.
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ارزي

جدول ( :)5خروجي حاصل از نرمافزار  CWQI 1.0براي
شاخص CWQI
0

0

0

44

17

31

F1

0

0

0

38

25

33

F2

0

0

0

66

15

54

F3

100

100

100

49

81

59

CWQI

شکل( :)2مقدار شاخص  CWQIبراي مصارف مختلف

شکل( :)3پهنه بندي درياچه زريوار (الف) از نظر شاخص کيفي ( NSFWQIب) از نطر شاخص کيفي OWQI

هر چند که کيفيت آب درياچه به دليل تغذيه از طريق چشمههاي
دايمي کف درياچه دچار تغييرات زيادي نميشود ،اما در ماههاايي
که بارندگي بيشتري داريم کيفيت آب درياچه بهبود ميياباد .باه
طورکلي ،نتايج بهدست آمده از اين تحقيق نشاان مايدهاد کاه
کيفيت آب در قسمتهاي هسته آبي درياچه بهتر از حاشايههاا و
قسمتهاي نيزار است .همچنين خروجي درياچه باه دليال تاأثير
آلودگيهاي ناشاي از شاهر مرياوان ،داراي پاايينتارين کيفيات
ميباشد.
نتايج بهدست آمده از شاخص  ،NSFWQIنشان مايدهاد کاه
کيفيت آب درياچه زريوار از نظر مکاني در محادوده متوساط و از

نظر زماني در محدوده کيفي متوسط تا خوب قرار ميگيرد .اماا از
نظر شاخص کيفي  ،OWQIکيفيت آب درياچه طي دوره مطالعه
در محدوده بد تا خيلي بد قرار ميگيرد .اين در حالي است که آب
درياچه از نظر شاخص  CWQIبه طورکلي از نظر کيفاي در رده
بد ،از نظر آشاميدن خوب ،براي آبزيان بد و از نظر آبياري ،تفريح
و استفاده احشاام در رده عاالي قارار مايگيارد .از آنجاايي کاه
شاخص  NSFWQIبراي هر پاارامتر ياک وزن خااص در نظار
ميگيرد ،نسابت باه شااخص  OWQIکاه وزن يکسااني باراي
پارامترها در نظر مي گيرد و کادورت جازء پارامترهاا نمايباشاد،
شاخص مناسابتاري باراي ارزياابي کيفاي آب درياچاه اسات.
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شاخص  CWQIکه کيفيت پهنه آبي را از نظر مصارف مختلاف
با توجه به استانداردهاي کيفي مورد ارزيابي قرار مايدهاد ،جازء
شاخصهاي مفيد ميباشد .به طورکلي ،استفاده از شااخصهااي
 NSFWQIو  CWQIبراي شناخت کيفيت مناابع آباي کشاور
(بهخصوص درياچهها و رودخانهها) ميتواناد مناساب و راه گشاا
باشد.
با توجه به فعاليتهاي کشاورزي در اطراف درياچاه و اساتفاده از
کودهاي گونااگون و ساموم آفاتکاشهاا ،مقادار زياادي ماواد
آلودهکننده وارد درياچه ميشود .عالوه بر آن ،به دليل عدم وجود
سيستم جمع آوري فاضالب و تصفيهخاناه ،فاضاالب روساتاهاي
اطراف نيز به درياچه ميريزناد کاه آالينادههااي زياادي را وارد
درياچه مينمايد .پيشنهاد تهيه الگوي کشت مناسب ،جلوگيري از
احداث و توسعة فعاليتهاي انساني فاضالبزا ،احداث شبکههاي
جمع آوري و تصفيهخانههاي فاضالب باراي روساتاهاي اطاراف،

اطالعرساني و ترويج فرهنگ مصرف بهينه و اهميات باه ارزش
ذاتي آب ،احداث سد رسوبگيار بيشاتر در مساير رودخاناههااي
فصلي بهويهه رودخانه قزلچه سو و الياهروباي سااليانه آنهاا ،از
عوامل حياتي در بهبود کيفيت آب درياچاه زرياوار و رسايدن باه
اهداف توسعه پايدار منابع آب است که بايد در رأ برناماههااي
توسعه قرار گيرد.
يادداشتها
1. National Sanitation Foundation Water Quality
Index
2. Oregon Water Quality Index
3. Canadian water Quality Index
4. World Health Organization
5. Scope
6. Frequency
7. Amplitude
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