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:چکیده
شاخص کیفیت آب بخش اساسی سیستم مدیریت منابع آب میباشد که از آن بهعنوان مقیاس عددی برای ارزیابی و طبقهبندی کیفیت آب برای
) جهت بررسی کیفیت آب رودخانه بشارCCME WQI(  پژوهش حاضر متمرکز بر کاربرد شاخص کیفیت آب کانادا.مصارف مختلف استفاده می شود
 احشام و همچنین کاربرد نمودار شولر جهت بررسی کیفیت آب این رودخانه برای، تفریح و سرگرمی، آبزیپروری، کشاورزی،برای مصارف آشامیدنی
1398  نمونه در فصلهای مختلف سال4  محل نمونهبرداری در امتداد رودخانه بشار انتخاب و از هر محل3  در این پژوهش.مصارف آشامیدنی میباشد
 نتایج نشان داد که کیفیت آب رودخانه بشار براﻯ مصرف شرب در رتبه خوب و متوسط و ازنظر آبزیپروری و.برداشته شد و مورد بررسی قرارگرفته شد
 همچنین تحلیل نمودارهاﻯ شولر نشان داد که.تفریح و سرگرمی در رتبه عالی و خوب و ازنظر کشاورزی و مصرف احشام در رتبه عالﻰ قرار دارند
.کیفیت آب رودخانه بشار ازنظر شرب در محدوده خوب و متوسط قرار دارد
کلمات کلیدی
" "نمودار شولر," )CCME-WQI( " شاخص کیفی آب کانادا," "مصارف کشاورزی و آبزیپروری,"  "مصارف آشامیدنی,""رودخانه بشار
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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.
Keywords:
“Bashar River”, “Drinking uses”, “Agriculture and aquaculture uses “, “Canadian Water Quality
Index (CCME - WQI) “, “Schuler diagram “
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موصل عراق پرداختند که در این تحقیق ده محل نمونهبرداری در
امتداد رودخانه برای جمعآوری نمونههای آب انتخاب و در سالهای
 2008تا  2014موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که کیفیت آب
رودخانه دجله بین  66/3تا  93/7بوده که ازنظر کیفیتی در رده خوب و
نسبتاً خوب میباشد ) . (Farhan et al. 2020علی و همکاران در
سال  2019با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا (CCME
) WQIبهعنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت رودخانه دجله در استان
واسطت برای مصارف آشامیدنی از طریق مطالعه پارامترهای شیمیایی
و فیزیکی مختلف استفاده کردند .نتایج نشان داد که در تمام مناطق
موردمطالعه به دلیل وجود فسفات ،نیترات  ،سولفات  ،سرب و منگنز
ارزش شاخص کیفیت آب رو به کاهش است (Ali, Hays, and
).Abdul-Jabar 2019اوید در سال  2016کیفیت آب رودخانه
الغرافه  ،که شاخه اصلی رودخانه دجله در جنوب عراق محسوب میشد
 ،را با استفاده از شاخص کیفیت محیطزیست کانادا(CCME-
 )WQIجهت حفاظت از آبزیان و آبیاری موردبررسی قرارداد.
نمونههای آب ماهانه از پنج ایستگاه نمونهبرداری و طی سالهای
 2014-2013جمعآوری شد و نتایج نشان داد که کیفیت آب این
رودخانه بین  38تا  39میباشد) .(Ewaid 2016سوآد و همکاران
در سال  2020به بررسی تغییرات مکانی و زمانی متغیر شاخص کیفیت
آب ( )WQIرود فرات در استان انبار پرداختند .آنها نمونههای آب را
از  9ایستگاه از رود فرات را در سال  2018جمعآوری کردند و
موردبررسی قراردادند .نتایج نشان داد که کیفیت آب این رودخانه بین
 43/33تا  55.10میباشد که در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی  ،کیفیت
آب رودخانه فرات با توجه به فعالیتهای انسانی در منطقه کاهش یافته
است (Saod, Al-Heety, and Mohammed
) .2020عشایری و همکاران در سال 2014مطالعهای باهدف ارزیابی
کیفیت آب رودخانهای واقع در منطقه مغان به منظور مصارف آبیاری با
استفاده از مدل ()CCMEWQIپرداختند که نتایج آن حاکی از
کشاورزی
آبیاری
جهت
آب
برداشت
توانایی
(ASHAYERI,
KARBASI,
and
میباشد
) . BAGHVAND 2014ویج و همکاران در سال  2019با
استفاده از شاخص کیفیت آب شاخص کانادا ( )CCMEWQIبه
تعیین میزان مناسب بودن آب زیرزمینی برای آشامیدن در حوضه
رودخانه کاداوا واقع در منطقه نشیک  ،مهاراشترا پرداختند .آنها 40
نمونه از چاههای مختلف در طی چند فصل در سال  2011جمعآوری و
با روشهای استاندارد  APHAتجزیهوتحلیل قراردادند .نتایج
نشاندهنده مناسب نبودن این آبها برای نوشیدن میباشد .بهطور
خالصه  ،کیفیت آبهای زیرزمینی به دلیل شیوههای کشاورزی و
فعالیتهای انسانشناختی بهطور قابلتوجهی روبهزوال است  ،بنابراین
نظارت مناسب به همراه اقدامات درمانی مناسب برای حفظ کیفیت
آبهای زیرزمینی در حوضه رودخانه ضروری است (Wagh et al.
) .2019خادم پوروسیاری در سال 2016به بررسی وضعیت کیفی آب
رودخانه سردآبرود با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا (CCME
)WQIپرداختند .نتایج نشان داد که همه ایستگاههای این رودخانه
به تصفیه نیاز دارد
برای مصرف آب در آبزیپروری
) .(Khadempour and Sayari 2016فدایی و همکاران در
سال  2013با استفاده از شاخص کیفیت آب شاخص کانادا
( )CCMEWQIبه بررسی کیفیت آب رودخانه بالخی در استان

 -1مقدمه
آب و پهنههای آن به خاطر برخورداری از چرخهی وسیع و گسترده در
طبیعت ،ارتباط بیشتری با دیگر اجزای محیطزیست دارند .(Shanks
) and Korajkic 2020آب ،یکی از نیازمندیهای مهم در
برنامهریزی ،توسعه ،حفاظت و کنترل منابع آب محسوب میگردد و
بهرهبرداری و مدیریت نامناسب و غیر کارآمد آبهای سطحی و
زیرزمینی میتواند مخاطرات اساسی در زمینههای سالمت و رفاه
انسان ،امنیت غذایی  ،توسعهی صنعتی و حیات اکوسیستمها را فراهم
آورد).(Ahmad and Murray 2020یکی منابع تأثیرگذار در
سطحی،رودخانهها
آبهای
حوضه
برنامهریزیهای
میباشند).(Aldaya et al. 2019رودخانهها از تنوع زیستی
گستردهای برخوردار بوده و غذا و زیستگاه الزم را برای زندگی گیاهان
و جانوران فراهم میکنند ازاینرو  ،تعادل اکولوژیکی محیط را حفظ
میکنند) .(Singh et al. 2017بهطورکلی  ،رشد بیسابقه جمعیت
 ،توسعههای برنامهریزی و کنترل نشده صنعتی  ،گرم شدن کره زمین
و تغییرات آب و هوایی باعث مختل شدن تعادل تأمین و تقاضای
وکاهش کیفیت منابع آب بخصوص رودخانه ها شده
است).(Haddeland et al. 2014آلودگی رودخانهها با
فعالیتهای انسانی ایجاد میشود (Al-Omari, Farhan, and
).Kandakji 2019درجهی کمی و کیفی فیزیکو شیمیایی و
بیولوژیکی اجزای یک اکوسیستم رودخانهای ازجمله ترکیب ،ساختار و
فرآیند آن و نیز روابط بین این اجزا ،درصورتیکه عملکرد و شرایط
نگهداشت آن نزدیک به سطح مرجع باشد ،میتواند بازتابی از اثرات
قابلچشمپوشی و حداقلی فعالیتهای انسانی بر روی سالمت
اکوسیستم باشد) .(Nong et al. 2020آالیندههای رودخانه
شامل:مواد جامد  ،مواد مغذی (بهعنوانمثال  ،فسفر و ازت)  ،مواد سمی
(بهعنوانمثال  ،فلزات سنگین و سموم دفع آفات) و سایر مواد
(بهعنوانمثال  ،کلرید و نمکها) هستند که از راه های مختلفی وارد
رودخانهها میشود) .(Njuguna et al. 2020اخیراً  ،با توجه به
افزایش جمعیت و افزایش فعالیتهای صنعتی فاضالبهای ورودی به
رودخانهها ،به میزان قابلتوجهی افزایشیافته است (IRAWATI
).et al. 2017این آلودگیها باعث کاهش کیفیت منابع آب طبیعی و
همچنین در شهرهای بزرگ این آلودگیها منجر به نقض تعادل زیست
محیطی شده است) .(Breaban and Breaban 2020مطالعات
زیادی در ارتباط با بررسی کیفیت آب رودخانهها برای کاربریهای
مختلف در سطوح ملی و فرا -ملی توسط محققین و سازمانهای
مختلف با روشهای گوناگون انجام شده است .(Zamora et al.
)2018یکی از سادهترین رویکردها برای ارزیابی وضعیت کیفیت آب
 ،استفاده از شاخصهای کیفیت آب( )1 WQIمی باشد که بهعنوان
یک ویژگی اندازهگیری شده یا مشاهدهشده تعریف میشوند که
اطالعات مدیریتی مفیدی را در خصوص روند مربوط به شرایط محیط
فراهم میکند ) .(Tran and Pham 2020شاخص کیفیت آب
با گذشت زمان تشخیص داده شده و میتوان در روشهای مختلف
بهعنوان نشانه اکولوژیکی مورداستفاده قرار گیرد (Matta
).2020فراهان و همکاران در سال  2020به بررسی شاخص کیفیت
آب کانادا ( )CCME WQIبرای مصارف آشامیدنی و خانگی در
1 . water quality index
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 محدوده موردمطالعه
رودخانه بشار با طولی حدود  190کیلومتر در ' 51° 20تا '51°, 48
شرقی و ' 30° 18تا ' 30° 52شمالی واقعشده است .رودخانه بشار
یکی از مهمترین رودخانههای شهر یاسوج بوده و با توجه به سرچشمه
گرفتن از جنوب شرقی بویراحمد و کوههای سپیدان و ممسنی بهعنوان
یکی از منابع اصلی تأمین آب در منطقه میباشد (Mortazavi and
). Hatami 2018از منابع اصلی این رودخانه ،رودخانههای گنجگون
 ،تیزاب و تنگ سرخ می باشد  .شکل ( )1نشاندهنده موقعیت منطقه
موردمطالعه میباشد.

اردبیل در سالهای 2008-2007پرداختند.نتایج نشان داد که کیفیت آب
رودخانه بالخی برای مصارف کشاورزی و احشام در همه ایستگاهها در
رده عالی قرارگرفته است).(Fataei et al. 2013در پژوهش حاضر
جهت تجزیهوتحلیل مشخصه کیفی آب رودخانه بشار از روش شاخص
کیفیت آب ) (CCME WQIکه یکی از پرکاربردترین شاخصها
برای شناخت کیفیت آبی کشور بخصوص دریاچهها و رودخانهها میباشد
استفاده شد و کیفیت آب این رودخانه را ازنظر استانداردهای کیفی در
مصارف مختلف مورد ارزیابی قراردادیم.
 -2روش انجام تحقیق

شکل  -1محدوده موردمطالعه

 انتخاب نقاط نمونهبرداری
استراژدی نمونهبرداری در مطالعه حاضر با توجه به عبور این رودخانهه از
محدوده شهری ،کهاربری اراضهی اطهراف رودخانهه و ورود پسهابهای
شهری و کشاورزی به این رودخانه انتخاب شد .نقطه اول محدوده

ایستگاه امهام سهجاد قبهل از ورود بهه محهدوده شههری ،نقطهه دوم در
محدوده شهری قبل از پل سوم بشار و نقطه سهوم در قسهمت خروجهی
منطقه شهری میباشد .جدول ( )1موقعیت منطقه نمونهبرداری را نشهان
میدهد.

جدول  -1موقعیت منطقه نمونهبرداری

ارتفاع

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

شماره ایستگاه

1793

30 38 60

51 36 22

W1

1787

30 39 91

51 32 04

W2

1779

30 40 63

51 31 12

W3

 روش نمونهبرداری و آنالیز شیمیایی
نمونهها از  3ایستگاه در طی فصلهای مختلف در سال  98بهصورت
ماهیانه برداشت شد و با استفاده از بطریهای پلیاتیلن تمیز جمعآوری
شد .نمونهها ازنظر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بالفاصله پس از

جمعآوری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت . CWQIبا انتخاب
مجموعهای از  15پارامتر بر اساس اهمیت و در دسترس بودن دادهها ،
محاسبه میشود .جدول ( )2استانداردهای کیفی آب و مقادیر آنالیز آب
رودخانه بشار در  3ایستگاه را نشان میدهد.

جدول  -2استانداردهای کیفی آب و مقادیر آنالیز آب رودخانه بشار در  3ایستگاه
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W3

W2

W1

6/9
8/3
480
1002
6.4
78
0/032
0/71
0/1
5/91
0/0035
0/095
1/2
21/3
2/5
15/1
1
19
0/008
0/06
1/08
28
275
840
0/0022
0/0047
0/00025
0/0005
5
250/6

6/8
8/1
362
860
5.8
72
0/031
0/68
0/08
5/8
0/003
0/08
0/9
20
1/8
14
0/8
15
0/005
0/055
1
25
270
750
0/002
0/004
0/0002
0/0005
4/75
240/7

6/5
7/8
212
358
2.69
56/5
0/03
0/67
0/05
4/8
0/0015
0/056
0/3
10/52
0/95
10/81
0/21
5
0/001
0/05
0/3
14
250
500
0/001
0/004
0/0001
0/0004
3/3
201/4

استاندارد ملی آب
شرب

سازمان بهداشت جهانی

بازه

5
8/5

حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر

6/5
9
1000
1500
300
400
1/5
50
3
250
400
30
200
0/5
1/5
250
400
1250
1500
0/5
0/003
-

 شاخص کیفیت آب کانادا (: )CCMEWQI
مدل  CCME WQIشامل سه اندازه گیری واریانس با هدف
بررسی کیفیت آب میباشد .این سه روش واریانس برای تولید مقداری

500
75
0/2
10
<0/1
200
50
200
2
200
0/5
0/003
150
500

پارامتر
PH
TDS
)(mg/l
Calcium
)(mg/l
Ammonia
)(mg/l
Nitrate
)(mg/l
Nitrite
)(mg/l
Chloride
)(mg/l
Magnesium
)(mg/l
Sodium
)(mg/l
Fluoride
)(mg/l
Sulfate
)(mg/l
Ec
)𝑚 𝐶∕𝑠𝜇(
Crom
)(mg/l
Cd
)(mg/l
HCO3
)(mg/l

بین  0تا ( 100با  1ضعیفترین و  100نشاندهنده بهترین کیفیت آب)
ترکیبشده است که نشاندهنده کیفیت کلی آب است .اساس این
شاخص را میتوان به  5گروه تقسیمبندی نمود.

جدول -2طرح طبقهبندی CCME WQI

کالسهبندی

دامنه ی

شاخص کیفی آب

امتیاز کیفی

عالی

95-100

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

خوب

80-94

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

متوسط

65-79

مرزینسبتا (متوسط)

45-64

ضعیف

0-44



تفسیر شرایط کیفی آب

کیفیت آب بهطور معمول حفظ شده است لیکن گاهی اوقات مورد تهدید و اختالل قرار دارد .شرایط ،برخی مواقع از
حالت طبیعی و بکر خارج میشود.
کیفیت آب بطور مکرر در معرض تهدید و اختالل قرار دارد .شرایط ،در اغلب مواقع از حالت طبیعی و بکر خارج میشود.
کیفیت آب ،بهطور تقریبی ،همیشه در معرض تهدید یا اختالل قرار دارد .شرایط ،بطور معمول از حالت طبیعی و سطح
مطلوب خارج است.

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

CCME-WQI =100-

فاکتور = F1درصد متغیرهایی را نشان میدهد که حداقل یکبار در
طول دوره زمانی با مشاهدات تطابق داشته باشند وبااستفاده از معادله 2
محاسبه میشود.

فاکتور  = F2نشاندهنده آزمایشهای منفردی میباشد که با مشاهدات
تطابق ندارند وبااستفاده از معادله 3محاسبه میشود.

فاکتور  = F3تعداد آزمایشهای رد شدهای را که با مشاهدات تطابق
ندارند،را راشان میدهد.ای این فاکتوردرسه مرحله محاسبه میگردد.
مرحله اول  :محاسبه میزان انحراف مقادیر رد شده با استاندارد در
مواقعی که مقادیر آزمون نباید ازمقادیراستانداردتجاوزکند.

درصورتیکه مقادیر آزمون نباید از مقادیر استاندارد کمتر باشد.

مرحله دوم  :مقدار تجمعی آزمایشها که دارای تابع نمیباشند ،از
جمعکردن انحرافات تعداد آزمایشهای مجزای مشاهدات بر تعداد کل
آزمایشها محاسبه میشوند .این متغیرها که به مجموع انحرافات نرمال
شده معروف هستند ،با استفاده از معادله  6محاسبه میشوند.

مرحله سوم  :فاکتور  F3پس از انجام مراحل فوق با استفاده از معادله
 6قابلمحاسبه است که محدودهای از  100-0دارد (Farhan et al.
).2020
 یافتهها:
با توجه به مناسب بودن شاخص کیفیت کانادا  CWQIبرای شناخت
کیفیت آب رودخانهها کیفیت آب رودخانه بشار را از برای مصارف
مختلف مورد ارزیابی قراردادیم .وضعیت کیفیت آب در ایستگاههای
موردمطالعه با استفاده از شاخص  CWQIدر مصارف مختلف بیانشده
است 0

نمودار  :1وضعیت کیفى آب ایستگاههای موردمطالعه با استفاده از
 CWQIشاخص

طیق نمودار  1کیفیت آب براﻯ مصرف شرب در رتبه خوب و متوسط و
ازنظر آبزیپروری و تفریح و سرگرمی در رتبه عالی و خوب و ازنظر
کشاورزی و مصرف احشام در رتبه عالﻰ قرار دارند .در مطالعه حاضر از
نمودار شولر که یک نمودارﻯ لگاریتمﻰ در گزارش هیدرولوژی برای
طبقهبندی کیفیت آب در مصارف آشامیدنی میباشد استفاده شد .در
نمودار شولر از مقادیر کاتیونی نظیر ( ،)Mg،K،Naمقادیر آنیونی نظیر
( )Hco3،So4،Clو درجه سختی آب استفادهشده و با نتایج تجزیه
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جهت استفاده در مصارف مختلف ازجمله :شهرب ،کشهاورزی ،احشهام
آبزیپههروری جهههت جلههوگیری از تههأثیر آن بههر در سههالمت انسههان و
محیطزیست یک امر مهم به شمار میآید .یکی از شاخصهای مهم در
بررسی کیفیت آب رودخانه شاخص کیفﻰ  CWQIمیباشد کهه ایهن
شاخص کیفیهت پهنهه آبهﻰ را ازنظهر مصهارف مختلهف بها توجهه بهه
استانداردهاﻯ کیفﻰ مورد ارزیابﻰ قرار میدهد .نتایج مربوط به بررسی و
تجزیهوتحلیل شاخصهای کیفیهت آب حهاکی از کهاهش کیفیهت آب
شرب در پاییندست میباشهد کهه مسهلماً دلهیالن وضهعیت و شهرایط
اکولوژیکی رودخانه و همچنین دریافت فاضالبهای گوناگون حاصل از
فعالیتهای انسهانی میباشهد کهه نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه
شفاهی پور و بستانی ( بوستانی ,شفاهی پهور (1389همخهوانی داشهته
است.همچنین کیفیت آب شرب با استفاده از نمودار شهولر موردبررسهی
قرار گرفت که نتایج نشان داد کیفیت آب شرب در محهدوده خهوب و
متوسط میباشد که با نتایج حاصل از شاخص CWQIدر این پژوهش
همخوانی داشته است .همچنین بررسی کیفیت آب این رودخانه ازنظهر
مصارف احشام ،کشاورزی در تمامی ایستگاهها در شهرایط عهالی بهوده
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعه عشهههههههایری و همکهههههههاران
(ASHAYERI, KARBASI, and BAGHVAND
)2014همخوانی داشته است و بررسی کیفیهت آب ایهن رودخانهه در
مصارف تفریح و سرگرمی و آبزیپروری در ابتدایی کیفیهت عهالی و در
ایستگاه آخر کیفیت خهوبرو داشهته اسهت کهه نتایج پژوهش حاضر با
نتایج مطالعه خهههادم پهههور و سهههیاری همخهههوانی داشهههته اسهههت
).(Khadempour and Sayari 2016کاهش نسهبی کیفیهت
آب رودخانه در طول مسیر رودخانه و در ایستگاه سوم به علت دریافهت
پسابهای ناشی از منابع گوناگون ازجملهه فاضهالب شههری و پسهاب
کشاورزی قابل توجیه میباشد .لذا بها توجهه بهه ایهن نتهایج اینچنهین
استنباط میگردد که ایستگاه  1در مقایسه با دیگر ایستگاهها از وضعیت
فیزیکو شیمیایی بهتری در مقایسه با دیگر ایستگاهها برخوردار بوده و از
کیفیت آب باالتری برخوردار میباشد.

شیمیایﻰ نمونههای آب ،با توجه به استانداردهای موجود طبقهبندی
میشود).(Babanezhad, Qaderi, and Ziri 2018در نمودار
 2میانگین مقادیر واردشده به نمودار شولر و در نمودار  3نتایج نمودار
شولر ارائه دادهشده است.
نمودار  :2میانگین مقادیر پارامترهای ورودی به نمودار شولر

نمودار  : 3نمودار شولر ایستگاههای موردمطالعه در پژوهش

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه ،کیفیت آب در رودخانه بشار یاسوج بر اساس شاخصهای
عمده آلودگی آب و با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی بهر اسهاس
دستورالعملهای استاندارد تعیینشهده بررسهی شهده اسهت .کیفیهت آب
رودخانه در  3نقطه مختلف در طی  4فصل سال 1398موردبررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد آب این رودخانه ازنظر شرب در محدوده خوب و
متوسط قرار دارد و همچنین کیفیت آب شرب با نمودار شهولر نشهان داد
که کیفیت آب شرب پس از عبهور از منطقههی شههری رونهد کاهشهی
داشته که در این شرایط جهت استفاده از این آب بهرای مصهارف شهرب
نیاز به تصفیه می باشد و همچنین نتایج حاکی از کیفیهت عهالی بهرای
مصارف کشاورزی ،احشام ،و کیفیت عالی و خوب ازنظهر آبزیپهروری و
تفریح می باشد.

بر اساس دیاگرام شولردرنمودار باال  3ایستگاه مورد برسی قرار گرفت و
نتایج بیانگر کیفیت مناسب ایستگاه  W1ازنظر شرب میباشد و
ایستگاههای  W2و  W3در رده قابلقبول و متوسط قرار گرفتند.
 -3بحث
با توجه به اهمیت رودخانهها از گذشتههای دور تا بهه امهروز در تهأمین
آب مناطق اطراف خود ،به همین دلیل توجه بهه کیفیهت ایهن منهابع و
جلوگیری از کاهش کیفیت آنیک امر مههم در سهالهای اخیهر بهوده
است .بهطورکلی ،کیفیت آب در چرخههای آبﻰ با پارامترهاﻯ فیزیکهﻰ،
شیمیایﻰ و بیولهوژیکﻰ بررسهﻰ و شهناخت نقهاط آلهوده و آالینهدههای
موجود ،سبب استفاده بهینه و مناسب از آب در مصارف مختلف میشود.
رودخانه بشار با توجه بهقرار گرفتن در شهر یاسوج ،بررسی کیفیهت آن
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