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 :چکیده

کیفیت آب برای  یبندطبقهمقیاس عددی برای ارزیابی و  عنوانبهاز آن  که باشدیم شاخص کیفیت آب بخش اساسی سیستم مدیریت منابع آب

جهت بررسی کیفیت آب رودخانه بشار  (CCME WQI)کانادا آب  تیفیحاضر متمرکز بر کاربرد شاخص ک پژوهش .استفاده می شودمصارف مختلف 

برای  این رودخانه جهت بررسی کیفیت آبکاربرد نمودار شولر  همچنین و شاماح ی،و سرگرم حیتفر ی،پروریآبز ،یکشاورز ی،دنیآشاممصارف  یبرا

 1398مختلف سال  یهافصلنمونه در  4هر محل  و ازانتخاب بشار در امتداد رودخانه  یبردارنمونه محل 3 این پژوهش در .باشدیمآشامیدنی مصارف 

و  یپروریآبز و ازنظر متوسط و خوب رتبه در شرب مصرف براى بشارآب رودخانه  تیفیککه  دادنشان  جی. نتاقرارگرفته شدبررسی  مورد وشد برداشته 

که  داد نشان شولرنمودارهاى  تحلیل همچنین دارند. قرار عالى رتبه در احشام مصرف و کشاورزی ازنظر و عالی و خوب رتبه در یو سرگرمتفریح 

 .دارد قرار سطمتو و خوب محدوده در شرب ازنظر بشار کیفیت آب رودخانه

 یکلیدکلمات 
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Abstract: 
 

Water quality index is an essential part of the water resources management system that is used as a 

numerical scale for evaluating and classifying water quality for various uses. The present study 

focuses on the application of the Canadian Water Quality Index (CCME WQI) to assess the water 

quality of the Bashar River for drinking, agricultural, aquaculture, recreational and recreational 

purposes, livestock, as well as the use of the Schuler diagram to assess the quality of drinking water in 

this river. In this study, 3 sampling sites along Bashar River and in different seasons of 1398, 4 

samples were taken from each site and examined. The results showed that Bashar's river's water 

quality for drinking is high and medium, and in terms of aquaculture and recreation and recreation is 

high and good in terms of agriculture and livestock consumption. Also analysis of Schuler plots 

showed that the quality of the water of Bashar River in terms of drinking is in the good and medium 

range. 
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 مقدمه -1
گسترده در  ی وسیع وهای آن به خاطر برخورداری از چرخهآب و پهنه

 Shanks).دندار زیستمحیط طبیعت، ارتباط بیشتری با دیگر اجزای

and Korajkic 2020) ،در مهم هاینیازمندی از یکی آب 

و  گرددمی محسوب منابع آب کنترل و حفاظت ،توسعه ،ریزیبرنامه
های سطحی و آب و غیر کارآمد نامناسب مدیریت و برداریبهره

 رفاه سالمت و هایزمینه در اساسی مخاطرات تواندمی زیرزمینی

 فراهم را هااکوسیستم حیات و صنعتی یتوسعه ، غذایی امنیت انسان،

در ثیرگذار تأیکی منابع .(Ahmad and Murray 2020)آورد
ها رودخانه،سطحی هایآبحوضه  هایریزیبرنامه

ها از تنوع زیستی رودخانه.(Aldaya et al. 2019)باشندمی
گیاهان غذا و زیستگاه الزم را برای زندگی  وه برخوردار بودای گسترده

، تعادل اکولوژیکی محیط را حفظ  روازاینکنند فراهم می و جانوران
جمعیت  سابقهبی، رشد  طورکلیبه. (Singh et al. 2017)کنندمی

و کنترل نشده صنعتی ، گرم شدن کره زمین  ریزیبرنامههای ، توسعه
و تغییرات آب و هوایی باعث مختل شدن تعادل تأمین و تقاضای 

 شدهبخصوص رودخانه ها  آبمنابع وکاهش کیفیت 
ها با رودخانه آلودگی.(Haddeland et al. 2014)است

 Al-Omari, Farhan, and)شودانسانی ایجاد می هایفعالیت

Kandakji 2019).و شیمیایی فیزیکو کیفی و کمی یدرجه 

 و ساختار ترکیب، ازجمله ایرودخانه اکوسیستم یک اجزای بیولوژیکی
 شرایط و عملکرد کهدرصورتی اجزا، این بین روابط نیز و آن فرآیند

 اثرات از بازتابی تواندمی باشد، مرجع سطح به نزدیک آن نگهداشت

 سالمت روی بر سانیان هایفعالیت حداقلی و پوشیچشمقابل

های رودخانه آالینده. (Nong et al. 2020)باشد اکوسیستم
، فسفر و ازت( ، مواد سمی  مثالعنوانبهشامل:مواد جامد ، مواد مغذی )

، فلزات سنگین و سموم دفع آفات( و سایر مواد  مثالعنوانبه)
مختلفی وارد  راه هایها( هستند که از ، کلرید و نمک مثالعنوانبه)

. اخیراً ، با توجه به (Njuguna et al. 2020)شودها میرودخانه
های ورودی به های صنعتی  فاضالبافزایش جمعیت و افزایش فعالیت

 IRAWATI)است یافتهافزایش توجهیقابل، به میزان هارودخانه

et al. 2017)کیفیت منابع آب طبیعی و  کاهشها باعث .این آلودگی
 زیستتعادل  نقضها منجر به همچنین در شهرهای بزرگ این آلودگی

 . مطالعات(Breaban and Breaban 2020)ستشده ا محیطی

 هایکاربری برای هاآب رودخانه کیفیت بررسی با ارتباط در زیادی

 هایسازمان و محققین توسط ملی- و فرا ملی سطوح در مختلف

 .Zamora et al).است انجام شده گوناگون هایبا روش مختلف

ترین رویکردها برای ارزیابی وضعیت کیفیت آب یکی از ساده (2018
 عنوانبه (  می باشد کهWQI 1های کیفیت آب)، استفاده از شاخص

 که شوندمی تعریف شدهمشاهدهیا  شده گیریاندازه ویژگی یک

محیط  شرایط به مربوط روند خصوص در را مدیریتی مفیدی اطالعات
 آبشاخص کیفیت  .(Tran and Pham 2020) کندفراهم می

مختلف  هایدر روش توانمیو  شده دادهزمان تشخیص  گذشت با
 Matta)قرار گیرد مورداستفادهنشانه اکولوژیکی  عنوانبه

به بررسی شاخص کیفیت   2020فراهان و همکاران در سال .(2020
برای مصارف آشامیدنی و خانگی در  (CCME WQI) کاناداآب 

                                                           
1 .  water quality index 

در  بردارینمونهده محل   تحقیقکه در این  موصل عراق پرداختند
 هایسالهای آب انتخاب و در نمونه آوریجمعامتداد رودخانه برای 

نتایج نشان داد که کیفیت آب  .قراردادند موردبررسی 2014تا  2008
در رده خوب و  ازنظر کیفیتیبوده که  7/93تا  3/66رودخانه دجله بین 

و همکاران در  علی.  (Farhan et al. 2020)باشد نسبتاً خوب می
 CCME)کانادابا استفاده از شاخص کیفیت آب   2019سال 

WQI) ابزاری برای ارزیابی کیفیت رودخانه دجله در استان  عنوانبه
برای مصارف آشامیدنی از طریق مطالعه پارامترهای شیمیایی  واسطت

ختلف استفاده کردند. نتایج نشان داد که در تمام مناطق و فیزیکی م
به دلیل وجود فسفات، نیترات ، سولفات ، سرب و منگنز  موردمطالعه

 Ali, Hays, and)ارزش شاخص کیفیت آب رو به کاهش است

Abdul-Jabar 2019). کیفیت آب رودخانه  2016در سال اوید
شد الغرافه ، که شاخه اصلی رودخانه دجله در جنوب عراق محسوب می

-CCME)کانادا زیستمحیط، را با استفاده از شاخص کیفیت 

WQI قرارداد موردبررسی( جهت حفاظت از آبزیان و آبیاری .
های و طی سال بردارینمونههای آب ماهانه از پنج ایستگاه نمونه
شد و نتایج نشان داد که کیفیت آب این  آوریجمع 2013-2014

. سوآد و همکاران (Ewaid 2016)باشدمی 39تا  38رودخانه بین 
رات مکانی و زمانی متغیر شاخص کیفیت به بررسی تغیی 2020در سال 

های آب را ها نمونه( رود فرات در استان انبار پرداختند. آنWQIآب )
کردند و  آوریجمع 2018ایستگاه از رود فرات را در سال  9از 

. نتایج نشان داد که کیفیت آب این رودخانه بین قراردادند موردبررسی
با نتایج مطالعات قبلی ، کیفیت  که در مقایسه باشدمی 55.10تا  33/43

 یافته کاهشهای انسانی در منطقه آب رودخانه فرات با توجه به فعالیت
Heety, and Mohammed -(Saod, Alاست

ارزیابی  باهدفای مطالعه2014و همکاران در سال  عشایری .(2020
آبیاری با  مصارف منظور بهای واقع در منطقه مغان کیفیت آب رودخانه
حاکی از  آنپرداختند که نتایج (CCMEWQI)استفاده از مدل 

کشاورزی  آبیاریبرداشت آب جهت  توانایی
 ASHAYERI, KARBASI, and)باشدمی

BAGHVAND 2014) با  2019و همکاران در سال  یج. و
( به CCMEWQIاستفاده از شاخص کیفیت آب شاخص کانادا )

تعیین میزان مناسب بودن آب زیرزمینی برای آشامیدن در حوضه 
 40ها رودخانه کاداوا واقع در منطقه نشیک ، مهاراشترا پرداختند. آن

و  آوریعجم 2011مختلف در طی چند فصل در سال  هایچاهنمونه از 
نتایج  قراردادند. وتحلیلتجزیه APHAاستاندارد  هایروشبا 

 طوربهباشد. ها  برای نوشیدن میمناسب نبودن این آب دهندهنشان
های کشاورزی و زیرزمینی به دلیل شیوه هایآبخالصه ، کیفیت 

است ، بنابراین  زوالروبه توجهیقابل طوربه شناختیانسانهای فعالیت
مناسب به همراه اقدامات درمانی مناسب برای حفظ کیفیت  نظارت

 .Wagh et al)های زیرزمینی در حوضه رودخانه ضروری استآب

به بررسی وضعیت کیفی آب   2016خادم پوروسیاری در سال. (2019
 CCME) رودخانه سردآبرود با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا

WQI)  این رودخانه  هایایستگاهپرداختند. نتایج نشان داد که همه
 نیاز داردبه تصفیه   پروریآبزیبرای مصرف آب در 

(Khadempour and Sayari 2016). و همکاران در  فدایی
با استفاده از شاخص کیفیت آب شاخص کانادا  2013سال 

(CCMEWQI به بررسی کیفیت آب رودخانه بالخی در استان )
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پرداختند.نتایج نشان داد که کیفیت آب 2008-2007 هایسالاردبیل در 
در  هاایستگاهرودخانه بالخی برای مصارف کشاورزی و احشام در همه 

.در پژوهش حاضر (Fataei et al. 2013)است ارگرفتهقررده عالی 
از روش شاخص  رودخانه بشار مشخصه کیفی آب وتحلیلتجزیهجهت 

 هاشاخص پرکاربردترینیکی از که  (CCME WQI) ت آبکیفی
 باشدمی هارودخانهو  هادریاچهبرای شناخت کیفیت آبی کشور بخصوص 

در کیفی  استانداردهای ازنظررا این رودخانه کیفیت آب  استفاده شد و
 قراردادیم.مورد ارزیابی ختلف مصارف م

 روش انجام تحقیق -2

  موردمطالعهمحدوده 
  '48 ,°51تا   '20 °51کیلومتر در  190حدود با طولی رودخانه بشار 

است. رودخانه بشار  شدهواقعشمالی   '52 °30تا '18 °30 شرقی و 
بوده و با توجه به سرچشمه  شهر یاسوجهای رودخانه ترینمهمیکی از 
 عنوانبهسپیدان و ممسنی  هایکوهز جنوب شرقی بویراحمد و گرفتن ا

 Mortazavi and)باشدبع اصلی تأمین آب در منطقه میایکی از من

Hatami 2018) های گنجگون رودخانه ،.از منابع اصلی این رودخانه
موقعیت منطقه  دهندهنشان( 1. شکل ) می باشدو تنگ سرخ  ، تیزاب

  .باشدمی موردمطالعه

 

موردمطالعه محدوده -1 شکل  

 

 یبردارنمونه نقاط انتخاب 

با توجه به عبور این رودخانهه از در مطالعه حاضر  یبردارنمونهاستراژدی 
 یهاپسهابورود  واطهراف رودخانهه  یاراضه یکهاربر ده شهری،محدو

 انتخاب شد. نقطه اول محدوده  به این رودخانه شهری و کشاورزی

 

دوم در  نقطهه بهه محهدوده شههری،ایستگاه امهام سهجاد قبهل از ورود 
و نقطه سهوم در قسهمت خروجهی  محدوده شهری قبل از پل سوم بشار

را نشهان  یبردارنمونهمنطقه  تیقع( مو1جدول ) .باشدیممنطقه شهری 
 .دهدیم

یبردارنمونهمنطقه  تیموقع  -1جدول   
 شماره ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع

1793 30 38 60 51 36 22 W1 

1787 30 39 91 51 32 04 W2 

1779 30 40 63 51 31 12 W3 

 

 شیمیایی آنالیز و یبردارنمونه روش 

 صورتبه 98 مختلف در سال یهافصل یدر ط ستگاهیا 3ها از نمونه
 یآورجمع زیتم لنیاتیپل یهایبرداشت شد و با استفاده از بطر انهیماه

بالفاصله پس از  یکیزیو ف ییایمیش اتیخصوص ازنظرها شد. نمونه

با انتخاب  CWQI .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  یآورجمع
ها ، و در دسترس بودن داده تیس اهمپارامتر بر اسا 15از  یامجموعه
آنالیز آب  ی آب و مقادیرفیک یاستانداردها (2) جدول .شودیممحاسبه 

 .دهدیمنشان  را ستگاهیا 3در رودخانه بشار 

 

 

 

 

ایستگاه 3در آنالیز آب رودخانه بشار  ی آب و مقادیرفیک یاستانداردها -2جدول   
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 سازمان بهداشت جهانی بازه پارامتر
ندارد ملی آب استا

 شرب
W1 W2 W3 

PH 
 6/9 6/8 6/5 6/5 5 حداقل

 8/3 8/1 7/8 9 8/5 حداکثر

TDS 

(mg/l) 

 حداقل
500 

1000 212 362 480 

 1002 860 358 1500 حداکثر

Calcium 

(mg/l) 

 حداقل
75 

300 2.69 5.8 6.4 

 78 72 56/5 400 حداکثر

Ammonia 

(mg/l) 

 حداقل
0/2 

- 0/03 0/031 0/032 

 0/71 0/68 0/67 1/5 حداکثر

Nitrate 

(mg/l) 

 حداقل
10 

- 0/05 0/08 0/1 

 5/91 5/8 4/8 50 حداکثر

Nitrite 

(mg/l) 

 حداقل
0/1< 

- 0/0015 0/003 0/0035 

 0/095 0/08 0/056 3 حداکثر

Chloride 

(mg/l) 

 حداقل
200 

250 0/3 0/9 1/2 

 21/3 20 10/52 400 حداکثر

Magnesium 

(mg/l) 

 حداقل
50 

- 0/95 1/8 2/5 

 15/1 14 10/81 30 حداکثر

Sodium 

(mg/l) 

 حداقل
200 

- 0/21 0/8 1 

 19 15 5 200 حداکثر

Fluoride 

(mg/l) 

 حداقل
2 

0/5 0/001 0/005 0/008 

 0/06 0/055 0/05 1/5 حداکثر

Sulfate 

(mg/l) 

 حداقل
200 

250 0/3 1 1/08 

 28 25 14 400 حداکثر

Ec 

(𝜇𝑠∕𝐶 𝑚) 

 حداقل
- 

1250 250 270 275 

 840 750 500 1500 حداکثر

Crom 

(mg/l) 

 0/0022 0/002 0/001 - - حداقل

 0/0047 0/004 0/004 0/5 0/5 حداکثر

Cd 

(mg/l) 

 0/00025 0/0002 0/0001 - - حداقل

 0/0005 0/0005 0/0004 0/003 0/003 حداکثر

HCO3 

(mg/l) 

لحداق  150 - 3/3 4/75 5 

 250/6 240/7 201/4 - 500 حداکثر

 

  شاخص کیفیت آب کانادا(CCMEWQI) : 
با هدف  انسیوار یریشامل سه اندازه گ CCME WQI مدل
 یمقدار دیتول یبرا انسیسه روش وار نی. اباشدیآب م تیفیک یبررس

آب(  تیفیک نیبهتر دهندهنشان 100و  نیترفیضع 1)با  100تا  0 نیب
 نیآب است. اساس ا یکل تیفیک دهندهنشاناست که  شدهبیترک

 .نمود یبندمیتقسگروه  5 به توانیشاخص را م
 

 CCME WQI یبندطبقهطرح -2جدول 

 تفسیر شرایط کیفی آب
دامنه ی 

فیامتیاز کی  

بندی کالسه

 شاخص کیفی آب

 عالی 100-95 .شرایط، بسیار نزدیک به سطوح طبیعی و بکر میباشد کیفیت آب با درجه ی باالیی، از تهدید و اختالل حفظ شده است.

 خوب 94-80 کیفیت آب در حد مرزی از تهدید و اختالل حفظ شده است. شرایط، به ندرت از سطوح طبیعی و بکر خارج میشود

برخی مواقع از کیفیت آب بهطور معمول حفظ شده است لیکن گاهی اوقات مورد تهدید و اختالل قرار دارد. شرایط، 

 .حالت طبیعی و بکر خارج میشود
 متوسط 65-79

سط(مرزینسبتا )متو 64-45 .کیفیت آب بطور مکرر در معرض تهدید و اختالل قرار دارد. شرایط، در اغلب مواقع از حالت طبیعی و بکر خارج میشود  

ط، بطور معمول از حالت طبیعی و سطح کیفیت آب، بهطور تقریبی، همیشه در معرض تهدید یا اختالل قرار دارد. شرای

 .مطلوب خارج است
 ضعیف 0-44

 روابط و معادالت حاکم بر مدل  CCME-WQI: 
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CCME-WQI =100-              (1)                                      

در  بارکیکه حداقل  دهدیدرصد متغیرهایی را نشان م =F1 فاکتور
 2 از معادلهطول دوره زمانی با مشاهدات تطابق داشته باشند وبااستفاده 

 .شودیم محاسبه

 که با مشاهدات باشدیمنفردی م یهاشیآزما دهندهنشان F2 = فاکتور

 . شودیم محاسبه3معادله از ندارند وبااستفاده  تطابق

 
تطابق  با مشاهدات که ار یارد شده هایآزمایشتعداد  F3 = فاکتور

 . گرددیم محاسبه مرحله اکتوردرسهف نیا .ایدهدیشان مرا ندارند،را
 

: محاسبه میزان انحراف مقادیر رد شده با استاندارد در  مرحله اول

 .ازمقادیراستانداردتجاوزکند نباید آزمون ریمقاد که مواقعی

 .مقادیر آزمون نباید از مقادیر استاندارد کمتر باشد کهیدرصورت

 
ز ا، باشندینمکه دارای تابع  هاشی: مقدار تجمعی آزما مرحله دوم

 تعداد کلمجزای مشاهدات بر  یهاشیآزماانحرافات تعداد  کردنجمع
نرمال  به مجموع انحرافات که رهایمتغاین  .شوندیمحاسبه م هاشیآزما

 .شوندیمحاسبه م 6 از معادلههستند، با استفاده  شده معروف

 
 

پس از انجام مراحل فوق با استفاده از معادله  F3 : فاکتور مرحله سوم

 .Farhan et al)ددار 100-0از  محدودهای که است محاسبهقابل 6

2020). 

 
 هاافتهی: 

شناخت  یبرا CWQIیت کانادا کیفمناسب بودن شاخص  به با توجه
مصارف  برایبشار را از  کیفیت آب رودخانه هارودخانهکیفیت آب 

 یهاستگاهیاکیفیت آب در  تیوضع .میقراردادمختلف  مورد ارزیابی 
 شدهانیبمصارف مختلف  در CWQIبا استفاده از شاخص  موردمطالعه

 0است 

 

 
ز با استفاده ا موردمطالعه هایایستگاه: وضعیت کیفى آب 1نمودار 

 CWQI شاخص

متوسط و خوب و رتبه شرب در  براى مصرفکیفیت آب  1طیق نمودار 
ازنظر و رتبه عالی و خوب در پروری و تفریح و سرگرمی ازنظر آبزی
از  در مطالعه حاضر و مصرف احشام در رتبه عالى قرار دارند.کشاورزی 

در گزارش هیدرولوژی برای  نمودارى لگاریتمى نمودار شولر که یک
 در استفاده شد. باشدمیکیفیت آب در مصارف آشامیدنی  بندیطبقه

(، مقادیر آنیونی نظیر Na،K،Mgنمودار شولر از مقادیر کاتیونی نظیر )
(Cl،So4،Hco3و )  نتایج تجزیه و با  شدهاستفادهدرجه سختی آب
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 بندیطبقهموجود  استانداردهایآب، با توجه به  هاینمونهشیمیایى 
نمودار .در (Babanezhad, Qaderi, and Ziri 2018)شودمی

نتایج نمودار  3به نمودار شولر و در نمودار  واردشدهمیانگین مقادیر  2
 است. شدهدادهشولر ارائه 

 ی ورودی به نمودار شولرپارامترهانگین مقادیر : میا2 نمودار

 

 

 در پژوهش موردمطالعه یهاستگاهینمودار شولر ا : 3مودار ن

 

ایستگاه مورد برسی قرار گرفت و  3بر اساس دیاگرام شولردرنمودار باال 
و  باشدمیشرب  ازنظر W1نتایج بیانگر کیفیت مناسب ایستگاه 

 و متوسط قرار گرفتند.   قبوللقابرده  در W3و  W2 هایایستگاه
 

  بحث -3
 تهأمیندور تا بهه امهروز در  هایگذشتهاز  هارودخانهبا توجه به اهمیت 

به همین دلیل توجه بهه کیفیهت ایهن منهابع و  د،اطراف خو قآب مناط
اخیهر بهوده  هایسهالامر مههم در  یکآنجلوگیری از کاهش کیفیت 

آبى با پارامترهاى فیزیکهى،  یهاچرخه، کیفیت آب در طورکلیبه. است
 هایآالینهدهشیمیایى و بیولهوژیکى بررسهى و شهناخت نقهاط آلهوده و 

 .شودمیموجود، سبب استفاده بهینه و مناسب از آب در مصارف مختلف 
کیفیهت آن  بررسی گرفتن در شهر یاسوج، قراربهرودخانه بشار با توجه 

 احشهام ،اورزیکشه ،شهرب :ازجملهجهت  استفاده در مصارف مختلف 
آن بههر در سههالمت انسههان و  تههأثیرجهههت جلههوگیری از  پههروریآبزی

مهم در  هایشاخصاز  یکی .آیدمیامر مهم به شمار  یک زیستمحیط
ایهن  کهه باشدمی CWQIشاخص کیفى بررسی کیفیت آب رودخانه 

مصهارف مختلهف بها توجهه بهه  ازنظهرکیفیهت پهنهه آبهى را  شاخص
. نتایج مربوط به بررسی و دهدمیارزیابى قرار استانداردهاى کیفى مورد 

 آبکهاهش کیفیهت کیفیهت آب حهاکی از  هایشاخص وتحلیلتجزیه
وضهعیت و شهرایط  دلهیالن مسهلماًکهه  باشهدمی دستپاییندر  شرب

گوناگون حاصل از  هایفاضالباکولوژیکی رودخانه و همچنین دریافت 
 اضر با نتایج مطالعهنتایج پژوهش حکهه  باشهدمیانسهانی  هایفعالیت

 همخهوانی داشهته)1389شفاهی پهور  ,بوستانی )شفاهی پور و بستانی 
 موردبررسهی شهولر از نمودار با استفادههمچنین کیفیت آب شرب .است

نشان داد کیفیت آب شرب در محهدوده  خهوب و  نتایج که قرار گرفت
در این پژوهش CWQIبا نتایج حاصل از شاخص  که باشدمیمتوسط 

 ازنظهرهمچنین بررسی کیفیت آب این رودخانه  .است همخوانی داشته
 بهودهدر شهرایط عهالی  هاایستگاهمصارف احشام ،کشاورزی در تمامی 

عشهههههههایری و همکهههههههاران حاضر با نتایج مطالعه نتایج پژوهش 
(ASHAYERI, KARBASI, and BAGHVAND 

 بررسی کیفیهت آب ایهن رودخانهه درو   است همخوانی داشته(2014
در ابتدایی کیفیهت عهالی و در  پروریزیآبو  و سرگرمیمصارف تفریح 

نتایج پژوهش حاضر با کهه  داشهته اسهت روخهوبایستگاه آخر کیفیت 
خهههادم پهههور و سهههیاری همخهههوانی داشهههته اسهههت نتایج مطالعه 

(Khadempour and Sayari 2016). کاهش نسهبی کیفیهت
به علت دریافهت  سومرودخانه در طول مسیر رودخانه و در ایستگاه آب 

فاضهالب شههری و پسهاب  ازجملهه ناشی از منابع گوناگون هایپساب
 چنهیناین. لذا بها توجهه بهه ایهن نتهایج باشدمیقابل توجیه  کشاورزی
از وضعیت  هاایستگاهدر مقایسه با دیگر  1که ایستگاه  گرددمیاستنباط 

برخوردار بوده و از  هاایستگاهفیزیکو شیمیایی بهتری در مقایسه با دیگر 
 .باشدمیکیفیت آب باالتری برخوردار 

 

  گیرینتیجه -4
 هایشاخصکیفیت آب در رودخانه بشار یاسوج بر اساس  در این مطالعه،

با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی بهر اسهاس  عمده آلودگی آب و
 آب کیفیهت اسهت.بررسهی شهده  شهدهتعییناستاندارد  هایدستورالعمل

قرار  موردبررسی1398فصل سال  4در طی نقطه  مختلف  3در  رودخانه
شرب در محدوده خوب و  ازنظرنتایج نشان داد آب این رودخانه و گرفت 
یفیت آب شرب با نمودار شهولر نشهان داد همچنین ک وقرار دارد  متوسط

رونهد کاهشهی  یشههر  یمنطقهه که کیفیت آب شرب پس از عبهور از
که در این شرایط جهت استفاده از این آب بهرای مصهارف شهرب  داشته

بهرای عهالی  از کیفیهتهمچنین نتایج حاکی  و نیاز به تصفیه می باشد 
پهروری و ظهر آبزیازنالی و خوب عو کیفیت  ،احشام ،کشاورزی صارفم

 تفریح می باشد.
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