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 چکیده

ایي هَرد تَجِ جَاهع اًساًی لزار گزفتِ است. استفادُ تْیٌِ اس  کطاٍرسیدریاچِ ّا ٍ هخاسى آتی تِ عٌَاى هٌاتع هْن تاهیي آب آضاهیذًی ٍ 

ایستگاُ ًوًَِ   5ارسیاتی کیفیت آب دریاچِ سذ سایٌذ رٍد  ّا هی تاضذ.تزای هٌاتع ًیاسهٌذ رٍش ّای هٌاسة جْت پایص ٍ تعییي کیفیت آى

 اس آب دریاچِ ًوًَِ تزداری 1392سهستاى سال  ٍ پاییش ،تاتستاى ،رٍس یکثار در طی فػَل تْار 45تزداری در ًماط هختلف اًتخاب ٍ تا تٌاٍب 

تزآٍرد گزدیذ ٍ درًْایت ًوًَِ ّای تزداضت ضذُ  pHًیتزیت، اکسیضى هحلَل، ّذایت الکتزیکی، سختی ٍ  ضذ.پاراهتزّای، ًیتزات، اًجام

تْار ٍ تاتستاى در حذ خَب ٍ  َلًتایج حاغل کیفیت آب دریاچِ سذ سایٌذُ رٍد را طی  فػ ّا هحاسثِ ضذ. تا استفادُ اس آى WQIضاخع 

 .سهستاى در حذ عالی گشارش کزد طی فػَل پاییش ٍ

 ، دریاچِ سذ سایٌذُ رٍد،  فاکتَرّای فیشیکَضیویاییWQIکلوات کلیذی:  ضاخع 

 

 مقذمٍ:

حفاظت ٍ کٌتزل آتْا هی تاضذ. تذیْی است تزای آگاّی اس ،آگاّی اس کیفیت هٌاتع آب یکی اس ًیاسّای  هْن در تزًاهِ ریشی، تَسعِ

ت هَرد ًیاسجْت هذیزیت غحیح هٌاتع تایذ پایص ّای دائوی اًجام ضَد چزا کِ داضتي اطالعات کیفیت هٌاتع آب ٍ تَلیذ اطالعا

لاتل اطویٌاى تا دٍرُ ّای سهاًی هٌاسة هی تَاًذ عاهل هْوی در تػوین گیزی ّا ٍ سیاست گذاری ّا تاضذ. تا  ٍ جاهع، غحیح

اغذ کطاٍرسی، ضزب ٍ غٌعت لشٍم سزهایِ گذاری در تخص آب ٍ افشایص تماضای استفادُ اس آب تزای هم جوعیت اسدیاد رٍس افشٍى

پایذار ٍ اعوال هذیزیت غحیح در  تزرسی ٍیضگی ّای کوی ٍ کیفی هٌاتع آب اس ارکاى اساسی تَسعِ .اجتٌاب ًاپذیز هی تاضذ

طثیعی، فعالیت در ضزایط عادی اکَسیستن ّای آتی تحت تاثیز عَاهل سهیٌِ ّای هختلف هحیط سیست، ضیالت ٍ کطاٍرسی است.
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ّای اًساًی ٍ ًیزٍّای صئَفیشیکی ٍ ًیش آثار هتماتل جاًذاراى تغییز هی یاتٌذ. هتاسفاًِ در طی سال ّای اخیز اًساى تِ طَر 

فمذاى آگاّی ّای اجتواعی ٍعذم استفادُ اس تکٌَلَصی تاعث ٍرٍد فزاگیزی عاهل اساسی ایجاد تغییز در کزُ سهیي تَدُ است. 

الب ّای خاًگی، غٌعتی ٍ کطاٍرسی تِ هٌاتع آتی هی ضَد. ٍرٍد ایي فاضالب ّا تاعث رضذ ضذیذ آلگ ّا ٍتزٍس % اس فاض50حذٍد 

در هْن هذیزیت هٌاتع  اتهَضَعاس جولِ تعادل هٌاتع آب را تِ ّن خَاّذ سد. ارسیاتی کیفیت آب ضذُ ٍ پذیذُ یَتزیفیکاسیَى 

ّای  دریاچِ .[5]ضزٍری تِ ًظز هی رسذ ّای آضاهیذًی در سهاى ّای هٌظنکیفیت آب تِ خػَظ آب کٌتزل ٍ تَدُ سالْای اخیز 

عٌَاى هٌثع تاهیي آب ضزب جَاهع اًساًی هَرد هطالعِ ٍ تزرسی لزار گیزد.در علن  تَاى تِ پطت سذّا اس جولِ هٌاتعی است کِ هی

ّای ساکي در سال  در کٌار سایز هٌاتع آبّای اًساى ساخت ٍ هػٌَعی ضٌاختِ ضذُ ٍ  لیوٌَلَصی، هخاسى سذّا تِ عٌَاى دریاچِ

ّا گستزدُ تز ضذُ ٍ  ّا ًسثت تِ اّذاف ٍ جایگاُ سذ اهزٍسُ دیذگاُ .[8] ضذتَسط فَرل در دستِ دریاچِ ّا طثمِ تٌذی  1890

 ّای تسیار سادُ ٍ تذٍر یکی اس رٍش . [1]داهٌِ آى عالٍُ تز اّذاف کوی هَرد اًتظار،ضاهل کٌتزل کیفی ًیش ضذُ است

ّا  ّای کیفی است. ایي ضاخع تَاًذ ضزایط کیفی آب را تاسگَ ًوایذ استفادُ اس ضاخع ّای ریاضی ٍ آهاری کِ هی اسپیچیذگی

ّای هزتَطِ  ّا تِ عٌَاى یک اتشار هذیزیتی لَی تزای تػوین گیزی تَاى اس آى ّایی ّستٌذ کِ در هذیزیت کیفی آب هی رٍش

اعذد  .ّای سطحی است ّای پز کارتزد جْت طثمِ تٌذی کیفی آب ( یکی اس ضاخعWQI. ضاخع کیفیت آب )[3]استفادُ کزد

ی تسیار خَب، خَب، هتَسط، تذ ٍ خیلی تذ تمسین  ی ایي ضاخع، هٌاتع آتی را در پٌج طثمِ تِ دست آهذُ حاغل اس هحاسثِ

ّای هختلف آى  یِ هَرد ًیاس تزای کار تزیّا، هیشاى تػف کٌذ. تا تَجِ تِ جایگاُ هٌثع آتی در ّزیک اس ایي تمسین تٌذی تٌذی هی

تزرسی تغییزات کیفی آب دریاچِ سذ سایٌذُ رٍد در فػَل هختلف ٍ حفاظت ٍ کٌتزل  ّذف اس ایي تحمیك. ]2،4[ضَد تعییي هی

 تَم آتی ارسضوٌذ است. سیست یک آى تِ عٌَاى

 مًاد ي ريش َا

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ

 18 "کیلَهتزی غزب ضْز اغفْاى تیي طَل جغزافیایی  110کیلَهتز هزتع در  48غ تز رٍد تا هساحتی تالدریاچِ سذ سایٌذُ

ضوالی ٍالع ضذُ است. تزاساط هطالعات پیطیي،  32°43' 5 "ٍ   32°43' 34"ضزلی ٍ عزؼ جغزافیایی  36°50' 4"ٍ   44°50'

در سطح دریاچِ اًتخاب ضذ.هَلعیت  ّای ًوًَِ تزداریًمطِ تِ عٌَاى ایستگاُ 5اهکاى دستزسی ٍ تَسیع هٌاسة تعذاد 

در هزاجعات  آهذُ است.تزای دستزسی تِ ایي ًماط 1ّا در جذٍل  ٍ هختػات جغزافیایی آى 1ّای ًوًَِ تزداری در ضکل  ایستگاُ
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وام رٍس یکثار در ت 45تا تٌاٍب سهاًی ّز  1392ًوًَِ تزداری اس اردیثْطت تا اسفٌذ سال استفادُ ضذ.  GPSهتَالی اس دستگاُ 

 فػَل غَرت گزفت.

 

. مًقعیت ایستگاٌ َای ومًوٍ برداری در دریاچٍ سذ زایىذٌ ريد1شکل   

 
 

. مًقعیت ایستگاٌ َای مًرد مطالعٍ در دریاچٍ سذ زایىذٌ ريد1جذيل  

جغزافیایی طَل ایستگاُ ّا  عزؼ جغزافیایی 

1ایستگاُ ضوالی 50.58081  ضزلی 32.72719   

2ایستگاُ  ضوالی 50.62251  ضزلی 32.72127   

3ایستگاُ  ضوالی 50.66854  ضزلی 32.73647   

4ایستگاُ  ضوالی 50.69348  ضزلی 32.72637   

5ایستگاُ  ضوالی 50.71486  ضزلی 32.73484   
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تِ ّوزاُ  ّای هخػَظ تطزی تا تا استفادُ اس تطزی ًوًَِ تزداری ًاًسي تزداضت ٍ هختلفّای آب اس اعواق  در ّز ایستگاُ ًوًَِ

  گیزی ( اًذاس1992ُ؛AHPAّای استاًذارد ) رٍشّای فیشیکی ٍ ضیویایی آب تز اساط  ِ آسهایطگاُ هٌتمل ضذ. پاراهتزیخ ت

اساط طثمِ تٌذی کلی ضاخع  ّا ٍ هزاحل هختلف ًوًَِ تزداری تز ٍضعیت کیفی آب در ایستگاُ در ًْایت. ]7[ضذ

WQI6[(، هطخع گزدیذ2)جذٍل[. 

 

 تجسیٍ ي تحلیل آماری

َاي  َاي زماوي ) بيه زمان ىايبتَا در  بررسي آماري دادٌ .اًجام ضذ 19، ًسخِ SPSSّا در ًزم افشار آهاری دادُ تزرسی

َا با استفادٌ از آزمًن  اوجام شذ. ابتذا ورمال بًدن دادٌ 91، وسخٍ SPSSمختلف ومًوٍ برداري( در ورم افسار

از آزمًن لًن بررسي شذ. بٍ مىظًر بررسي اختالف بيه  اسميروف ي يکىًاختي يارياوس َا با استفادٌ -کلمًگريف

َاي مختلف ومًوٍ برداري، از آواليس يارياوس يکطرفٍ استفادٌ شذ ي در ادامٍ بٍ مىظًر مقايسٍ مياوگيه َا از  زمان

 درصذ استفادٌ گرديذ. 19آزمًن داوکه در سطح اطميىان 

 
 

 ]I WQ ]6 .طبقٍ بىذی کیفی آب بر اساس امتیاز کلی شاخص2جذيل

مقذار شاخص بذست  طبقٍ کیفی

 آمذٌ

< 50 عالی  

50-100 خَب  

100-200 فمیز  

200-300 خیلی فمیز  

 300 ًا هٌاسة

 

 
 :وتایج

ّای سهاًی )هزاحل  ( در تٌاٍبWQIرٍد) ی هیاًگیي ضاخع کیفیت آب دریاچِ سذ سایٌذُ ًتایج حاغل اس همایسِ

تا تَجِ تِ  (.1ًطاى داد)ًوَدارتیي سهاى ّای هختلف ًوَتِ تزداری   (  را>P 05/0هختلف ًوًَِ تزداری(اختالف هعٌی داری )

 تَدُ است. 2ًوَدار کن تزیي همذار ضاخع هزتَط تِ فػل سهستاى ٍ تیطتزیي همذار آى هزتَط تِ فػل تاتستاى
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: میاوگیه شاخص کیفیت آب در مراحل مختلف ومًوٍ برداری1ومًدار  

 

 بحث 

، اکسیضى هحلَل ٍ ّذایت الکتزیکی در فػَل هختلف هحاسثِ pHپاراهتز؛ًیتزات، ًیتزیت، سختی،  6دُ اس تا استفا WQIضاخع 

یاتذ. تز  ضذ. در تفسیز ًتایج حاغل اس ایي ضاخع فزؼ تز ایي است کِ تا افشایص هیشاى آلَدگی، همذار عذدی ضاخع افشایص هی

 05/0زاحل هختلف ًوًَِ تزداری دارای تفاٍت هعٌی داری تَد )ّای تحمیك حاضز همذار عذدی ضاخع در تیي ه اساط یافتِ

P< ّای  (.تفاٍت1تعلك داضت )ًوَدار  2ٍ کوتزیي آى تِ سهستاى  2(.تطَری کِ تیطتزیي همذار ایي ضاخع تِ هزحلِ تاتستاى

ّز غَرت اس هحذٍدُ هطاّذُ ضذُ در همادیز عذدی ضاخع کیفیت آب در هزاحل هختلف تٌْا تِ غَرت کوی ٍ آهاری تَدُ ٍ در 

در هزاحل هختلف ًوًَِ تزداری  WQIّای تا کیفیت خَب ٍ عالی خارج ًوی ضَد. همایسِ همادیز حاغل اس تزآٍرد ضاخع  آب

تا ایي در توام هزاحل ًوًَِ تزداری است.  ( ًطاى دٌّذُ کیفیت خَب تا  عالی آب2ّای کیفیت آب )جذٍل (تا استاًذارد1)ًوَدار 

ت در ضزایط ایي تحمیك ًطاى دٌّذُ خارج ضذى کیفیت آب اس حذ عالی ٍ رسیذى تِ هحذٍدُ خَب هی تاضذ. ایي حال رًٍذ تغییزا

ًٍذ اگزچِ هی تَاًذ ًاضی اس تغییزات فػلی تاضذ، ّوچٌیي هی تَاًذ ّطذاری تزای دلت تیطتز در هذیزیت حَسُ آتخیش دریاچِ ر

 سذ سایٌذُ رٍد در راستای حفظ کیفیت آب آى تاضذ.
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